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�  
  تقــد يـم

  
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده اهللا فـال 

  مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله.
  أما بعد:

ون واملتــأخرون وهــو املــنهج الشــرعي للتعــرف علــى حكــم اهللا فيمــا فــإن علــم أصــول الفقــه ممــا عــين بــه املتقــدم
جيد وحيدث من قضايا ونوازل، وحنن وهللا احلمد نعيش صـحوة مـا كنـا نعهـدها يف سـنوات خلـت، إقبـال علـى طلـب 

فهـــم ألصـــول  �العلـــم الشـــرعي، ثـــين للركـــب يف حلقـــات املشـــايخ، حفـــظ لكتـــاب اهللا، اســـتيعاب لســـنة رســـول اهللا 
النجبــاء كثــرية والشــواهد حيــة  ءإحاطــة مبــا يقــيم اللســان ، اســتغالل أمثــل لألوقــات، واألمثلــة مــن هــؤال االســتنباط ،

  .)1(���� ) 32ويأبى اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون (����
إن غاية إرسال الرسـل وإنـزال الكتـب هـي عبـادة اهللا وحـده ال شـريك لـه وفـق املـنهج الـذي شـرعه سـبحانه، 

رفة حكـم اهللا يف املسـألة هـي مثـرة العلـوم الشـرعية علـى خمتلـف فنوـا، غـري أن معرفـة حكـم اهللا يف ومن هنا كانت مع
املسألة مل تكن ضربة هوى وال رمية حظ، وما كان سبيلها االنتقـاء والتخـرص، بـل كـان وفـق معـايري وأسـس صـاغها 

  يت نزل ا القرآن وا جاءت السنة.لغة العرب ال �علماء اإلسالم، واستمدوها من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 
وكــان واضــع أســـس هــذا العلـــم، ونــاهر مائــه اإلمـــام اللغــوي احملـــدث الفقيــه حممــد بـــن إدريــس الشـــافعي (ت 

هــــ) رمحـــه اهللا، مث تتـــابع العلمـــاء بعـــده كـــل يـــديل بـــدلوه يف هـــذا الفـــن، فبوبـــوا األبـــواب ورتبـــوا الفصـــول وهـــذبوا 204
ؤالء األعـالم اإلمـام اجلليـل أبـو املعـايل عبـد امللـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف اجلــويين املسـائل وضـبطوا التعـاريف ومـن هـ

فــألف يف أصــول الفقــه "مــنت الورقــات" وهـو رســالة خمتصــرة تعتــرب بدايــة ملــن يطلــب العلــم،  )2(هــ) رمحــه اهللا478(ت 
ي علـى كتـاب علمنـا مقـداره وقد اهتم به العلماء كثرياً، فله شروح وحواٍش ومنظومات، وكلما كثـرت الشـروح احلواشـ

  وأمهته.
  واملتأمل يف مؤلفات األصول يالحظ أمرين جديرين باالهتمام:

                                                
  .32) سورة التوبة، آية: 1(
نبالء ) وانظر سري أعالم ال73، 4/61) رجع اإلمام اجلويين عن مذهب أهل الكالم إىل مذهب السلف كما نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية. جمموع الفتاوى (2( 

  .18/471للذهيب 
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  األمر األول:
أن علم األصول اختلط مبنهج املتكلمني وآرائهم، بل حلقه شيء من منطق اليونان، وهـذا واضـح يف كتـاب 

هـــ) وبعــض مــن جــاء مــن بعــدهم . والغــزايل 505الربهــان أليب املعــايل اجلــويين، واملتستصــفى أليب حامــد الغــزايل (ت 
ــه يف هــــذا املــــنهج  ــه وقوعــ ــالكالم  –بعــــد أن أدرك بنفســ ــول بــ ــم األصــ ــط علــ ــألوف  –خلــ ــأن الفطــــام عــــن املــ ــذر بــ اعتــ

  .)1(شديد
  وهكذا سار علم األصول مثقًال بآراء املتكلمني وطرقهم مما أثر يف سريه فلم يؤد دوره املرجو منه.

وتنقيـه ممـا علـق بـه  –إدخـال علـم الكـالم يف األصـول  –يه علـى خطـأ هـذا املسـلك ومما جيدر ذكره أن التنب
)2(هـــ)406قــام بــه عــدد مــن علمــاء األمــة قــدمياً وحــديثاً، وكــان مــنهم اإلمــام اجلليــل أبــو حامــد اإلســفرايين (

واإلمــام  ،
ــ)476النظــار أبـــو إســـحاق الشـــريازي (ت  ذه ابـــن القـــيم وأبـــو ، وجـــاء بعـــدهم شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة، وتلميـــ)3(هــ

  إسحاق الشاطيب وحممد األمني الشنقيطي، وغريهم من األئمة رحم اهللا اجلميع.
  األمر الثاني:

ــري دون التطبيقـــي    ــول اهتمـــت باجلانـــب النظـ ــات علـــم األصـ ــون  –يف الغالـــب  –أن مؤلفـ ــم يهتمـ مبعـــىن أـ
م باألمثلــة الــيت توضــح القاعــدة وتبــني كيفيــة بتقريــر القاعــدة األصــولية ودفــع االعرتاضــات الــواردة عليهــا دون االهتمــا
  استخدامها حبيث ترتبط القاعدة األصولية بنصوص الشارع ارتباطاً قوياً.

ونصيحيت ملن يطلـب علـم األصـول أن يعـود نفسـه علـى تطبيـق مـا فهمـه مـن القواعـد األصـولية علـى مـا ميـر 
وق ومفهوم، ونص وظاهر، ونص على العلـة به من اآليات واألحاديث، فيتأمل ما فيها من عموم وخصوص، ومنط

  أو إمياء إليها، وغري ذلك، ذلك أن أي آية أو حديث ال يكاد خيلو من تعلق ببعض القواعد األصولية.
وهـــو شـــرح يســـتحق  –رمحـــه اهللا  –أمـــا الكتـــاب الـــذي بـــني يـــديك فهـــو شـــرح لورقـــات أيب املعـــايل اجلـــويين 

ل وال بالقصــري املخــل" مجــع بــني جزالــة اللفــظ وســهولة العبــارة، ودقــة الوصــف بالكلمــة املشــهورة "لــيس بالطويــل املمــ
األصــوليني، أبــرز فيــه أقــوال أئمــة الســلف كشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وغــريه، وممــا يتميــز بــه هــذا الشــرح اشــتماله علــى 

فقــاً يف عــدد مــن األمثلــة الــيت تقــرب املعــىن مــن الكتــاب والســنة الصــحيحة قــد ال جتــدها يف كتــب األصــول، وكــان مو 
  ترجيحاته أجزل اهللا له األجر والثواب.

أمـا املؤلـف الشـيخ عبـد اهللا بـن صـاحل الفـوزان فقـد زاملتـه يف كليـة الشـريعة بالريـاض، وتوثقـت صـليت بـه فهـو 
من أقرب الناس إيل، عرفته وعرفه زمالؤه باحلرص على طلب العلم وقـوة الفهـم، وال عجـب أن كـان مرجـع كثـري مـن 

                                                
  .14، وانظر الرد على املنطقيني لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص1/10) املستصفى 1(
ة إىل إسفراين بلدة خبراسان، ) اإلسفرايين، بكسر اهلمزة وسكون السني املهملة وفتح الفاء والراء املهملة وكسر الياء املثناة من حتتها ومن بعدها نون مث ياء، نسب2(

  .1/74عيان البن خلكان وفيات األ
  .2/98) انظر اإلشارة إىل دور هؤالء األئمة يف هذا اال يف درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية 3(



  4

شكل علـيهم، وكـم كنـت أراه يف أروقـة الكليـة آنـذاك مـع عـدد مـن الـزمالء يستوضـحون منـه مـا أشـكل زمالئه فيما ي
علــيهم مــن مســائل علميــة. وبعــد خترجــه مــن الكليــة فضــل التــدريس يف املعهــد العلمــي، اعتــذر عــن البقــاء يف الكليــة 

مدرســـي املعهــد يف القضـــايا العلميـــة،  معيــداً فيهـــا، وقــد نفـــع اهللا بــه يف معهـــد بريــدة العلمـــي نفعـــاً كبــرياً فكـــان مرجــع
وختـــرج علـــى يديـــه عـــدد كبـــري مـــن الطـــالب، ولـــه يف نفوســـهم منــــزلة كبـــرية، فقـــد رزقـــه اهللا أســـلوباً حســـناً يف التـــدريس 
وحمبــة لــدى طالبــه، مث انتقــل أخــرياً للتــدريس يف كليــة الشــريعة واللغــة العربيــة يف القصــيم، وكــان لــه دروس مســتمرة يف 

  متنوعة حيضرها عدد من طلبة العلم. املسجد يف فنون
اسأل اهللا أن جيزي مؤلفة خري اجلـزاء، وأن يبـارك يف علمـه وجهـوده، وأن ينفـع بـه اإلسـالم وأهلـه كمـا أسـأله 

  أن يعلي كلمته، وأن يعز جنده، وأن يرد املسلمني إىل دينه رّداً مجيًال، وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم.
  أحمد بن عبد بن حميد

  عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة
  والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى

  هـ15/12/1412
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  مقدمة الطبعة الثانية
  

احلمد هللا رب العاملني. وأصلي وأسلم على خامت املسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم 
  بإحسان إىل يوم الدين.

  أما بعد:
نــا "شــرح الورقــات" تقــوم [دار املســلم] بإعــادة طبعــه، لنفــاد الطبعــة األوىل وطلــب  فهــذه الطبعــة الثانيــة لكتاب

بثنــاء مــن يعتــرب ثنــاؤهم وإقبــال كثــري مــن  –بفضــل اهللا تعــاىل  –كثــري مــن أصــحاب املكتبــات. وقــد حظــي الكتــاب 
  الطالب عليه. وما كنت أتوقع شيئاً من ذلك.

اليت عرضت يل بعد طبعه، وإما لتصحيح ما وقع من  وقد أعدت النظر يف الكتاب إما لزياد بعض الفوائد
  أخطاء يف الطبعة األوىل.

  وأسأل اهللا أن يوفق اجلميع لعلم نافع وعمل صاحل، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
  المؤلف

  هـ2/2/1414في 
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  مقدمة الطبعة الثالثة
  

املسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم  احلمد هللا رب العاملني. وأصلي وأسلم على خامت
  بإحسان إىل يوم الدين.

  أما بعد:
فهذه الطبعة الثالثة لكتابنا "شرح الورقات" تقوم [دار املسلم] بإعادة طبعه، لنفاد الطبعة الثانية، وقد بـذلنا 

  يف هذه الطبعة جهداً ووقتاً يظهر فيما يلي:
 املخطوطات اليت حصلنا عليها.مقابلة نص الورقات على عدد من  )1

  زيادات مهمة يف كثري من األبواب. )2
ـــارة  )3 ــأيت عب ــذا . . . .) مث تـ ــه: (كـ ــة: قولـ ــدر بكلمـ ــوعات صـــياغة جديـــدة. مصـ ــن املوضـ ــياغة كثـــري مـ صـ

 الشرح.

 وضع املراجع املهمة يف اهلامش ليتصل الكالم وقد كانت موجود يف صلب الشرح. )4

 عة السابقة.ذكر قائمة املراجع اليت سقطت من الطب )5

 تصحيح األخطاء اليت وقعت يف الطبعة الثانية مع أا قليلة واحلمد هللا رب العاملني. )6

  
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  مساء األحد
  هـ3/12/1416في 
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  مقــــدمـــــة 
  

ا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسن
فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده 

  ورسوله. .
  أما بعد:

فهذا شرح وجيـز علـى ورقـات إمـام احلـرمني يف أصـول الفقـه، راعيـت فيـه سـهولة األسـلوب، وإيضـاح العبـارة 
  .بإيراد األمثلة

ــوم  ــوة أن أقـ ــدد مـــن األخـ ـــة يف املســـجد، فرغـــب إيل عـ ــا علـــى بعـــض الطلب ــذا الشـــرح دروس ألقيتهـ وأصـــل هـ
بطباعتهــا، فاعتــذرت هلــم بكثــرة شــروح الورقــات وحواشــيها، ولكــنهم أحلــوا علــّي مبــدين بعــض املزايــا، فاســتعنت بــاهللا 

  تعاىل يف تلبية هذا الطلب.
، يــتمكن متعلمــه مــن القــدرة علــى اســتنباط األحكــام الشــرعية وأصــول الفقــه علــم جليــل القــدر غزيــر الفائــدة

من النصوص على أسس سليمة وقواعد صـحيحة، وعلـم الفقـه قـائم علـى األصـول، وال ميكـن للفقيـه، وكـذا احملـدث 
  واملفسر.

والعـــامل باألصـــول يشـــعر بالثقـــة واالطمئنـــان ملـــا دونـــه فقهـــاء اإلســـالم، وأن ذلـــك مبـــين علـــى قواعـــد وأســـس 
  سليمة.

أول مــن ألــف يف أصــول الفقــه ومجعــه كفــن مســتقل اإلمــام حممــد بــن إدريــس الشــافعي رمحــه اهللا املولــود ســنة و 
وحكـى اإلمجــاع فيـه، مث تتـابع العلمـاء بالتــأليف  45هــ، ذكــره اإلسـنوي يف التمهيـد ص204هــ، واملتـوىف سـنة 150

ابـه وحـررت مسـائله وصـار كالتوحيـد والفقـه ما بني خمتصر ومطول، ومنثور ومنظوم، حىت صار فّناً مسـتقالً رتبـت أبو 
  واحلديث.

ومؤلـف هـذه الورقـات هـو شـيخ الشــافعية أبـو املعـايل عبـد امللـك بـن عبــد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد اجلــويين، 
هــ وتفقـه علـى والـده يف صـباه، ورحـل إىل بغـداد مث إىل مكـة 419نسبة إىل (جوين) من نواحي نيسـابور. ولـد سـنة 
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ني، وذهب إىل املدينة فأفىت ودرس فلقب بإمام احلرمني، مث عـاد إىل نيسـابور فبـىن لـه الـوزير نظـام وجاور ا أربع سن
  امللك املدرسة النظامية فدرس فيها وكان حيضر دروسه أكابر العلماء.

وكان أبو املعايل يف بداية أمـره علـى مـذهب أهـل الكـالم يف بـاب األمسـاء والصـفات مـن املعتــزلة واألشـاعرة، 
ن كثري املطالعة لكتب أيب هاشم املعتـزيل، قليل املعرفة باآلثار فـأثر فيـه جممـوع األمـرين، لكنـه رجـع عـن ذلـك إىل وكا

  .)1(مذهب السلف كما نقل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
وقد ورد عن أيب املعـايل نفسـه مـا يـدل  علـى رجوعـه حيـث صـرح بعقيدتـه يف بـاب األمسـاء والصـفات وقـال 

 رســالته النظاميــة (والــذي نرتضــيه رأيــاً، ونــدين اهللا بــه عقــداً اتبــاع ســلف األمــة، فــاألوىل االتبــاع، والــدليل الســمعي يف
  .)2(القاطع يف ذلك أن إمجاع األمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة . .)

ــنة  ـــ بنيســـابور رمحـــه اهللا، ولـــه عـــدة مؤلفـــات يف أصـــول الـــدين وا478مـــات أبـــو املعـــايل سـ لفقـــه واخلـــالف هـ
  وأصول الفقه.

  وكتبه
  عبد اهللا بن صالح الفوزان

                                                
  ).2/494) انظر فهارس الفتاوى (1(
  ).18/468) انظر سري أعالم النبالء (2(
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  مبادئ علم أصول الفقه
  

ملا كان (أصول الفقه) فناً مستقًال ناسب ذكر مبادئه العشـرة الـيت ينبغـي لقاصـد كـل فـن أن يعرفهـا. لتصـور 
  ذلك الفن قبل الشروع فيه.

  وقد مجعها بعضهم بقوله:
  والموضـوع ثـم الثمـرةالحّد     إن مبادئ كل علـم عشـرة 

  واالسم االستمداد حكم الشارع    ونسبـة فضلـه والـواضـع
  ومن درى الجميع حـاز الشرفا     مسائل والبعض بالبعض اكتفى

  .)1(زاد بعضهم: املبدأ احلادي عشر، وهو: شرفه
  وعليه فهذه مبادئ (علم أصول الفقه):

ستفادة منها. وحال املستفيد. وسيأيت شـرح هـذا فحده: علم يبحث يف أدلة الفقه اإلمجالية وكيفية اال )1
  التعريف إن شاء اهللا.

وموضوعه: األدلة املوصلة إىل معرفة األحكام الشـرعية وأقسـامها. واخـتالف مراتبهـا. وكيفيـة االسـتدال  )2
 ا، مع معرفة حال املستدل.

 ومثرته وفائدته، منها: )3

يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة القــدرة علــى اســتنباط األحكــام الشــرعية علــى أســس ســليمة   ) أ
  .)2(رمحه اهللا: (إن املقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد اهللا ورسوله بالكتاب والسنة)

معرفــة أن الشــريعة اإلســالمية صــاحلة لكــل زمــان ومكــان. وأــا قــادرة علــى إجيــاد األحكــام ملــا   ) ب
 يستجد من حوادث على مر العصور.

نان ملـا دونـه فقهـاء اإلسـالم. وأنـه مبـين علـى قواعـد ثابتـة العامل باألصول يشعر بالثقة واالطمئ  ) ج
  مقررة شرعاً، ممحصة حبثاً.

ليسـت الفائـدة مـن علـم أصـول الفقـه قاصـرة علـى الفقـه فقـط. بـل تتعـداه إىل غـريه مـن العلـوم   د)  
 .)3(من التفسري واحلديث والتاريخ وغريها

                                                
  .37) انظر (التأصيل) لبكر أبوزيد ص/1(
  ).20/497) جمموع الفتاوى (2(
  .411) انظر مقاًال يف جملة (أضواء الشريعة) بالرياض العدد السابع. حتدث فيه الدكتور حممد البيانوين عن أمهية األصول وفوائد ص/3(
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العلــوم الشــرعية. وهــو للفقــه. كأصــول النحــو  ونســبته إىل غــريه: أي مرتبتــه مــن العلــوم األخــرى. أنــه مــن )4
 للنحو. وعلوم احلديث للحديث.

وفضـــله: مـــا ورد يف احلـــث علـــى التفقـــه يف ديـــن اهللا تعـــاىل ومعرفـــة أحكـــام شـــرعه. وهـــذا متوقـــف علـــى  )5
 أصول الفقه. فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل. إذ هو وسيلة إليه.

ه اهللا. وذلــك بتــأليف كتــاب (الرســالة) وقــد ذكــرت واضــعه: هــو اإلمــام حممــد بــن إدريــس الشــافعي رمحــ )6
 ذلك يف املقدمة.

 امسه: علم أصول الفقه. )7

 استمداده. من ثالثة أشياء: )8

فيما  �علم التوحيد: وذلك لتوقف األحكام الشرعية على معرفة اهللا تعاىل. وصدق رسوله   ) أ
  جاء به من األحكام، ألنه املبلغ عن اهللا.

يعرف األصويل قدرًا صاحلًا من اللغة يتمكن به من معرفة  علم اللغة العربية: فالبد أن  ) ب
 الكتاب والسنة. ألما بلسان عريب.

األحكام الشرعية: فالبد أن يعرف قدرًا صاحلًا من الفقه يتمكن من إيضاح املسائل.   ج)
 وضرب األمثل.

ــن أن أراد االجتهـــــاد واحل )9 ـــى مـــ ـــني علــ ـــرض عــ ـــه فــ ـــر يف (املســـــّودة) أنــ ـــرض كفايـــــة. وذكــ ــــم حكمـــــه: فــ كـ
 .)1(والفتوى

 مسائلة: مباحثه اليت يلتزمها اتهد. ويستفيد منها ويستنبط األحكام الشرعية على ضوئها. )10

ــعادة  )11 ــاىل املتضـــمنة للفـــوز بسـ ــم بأحكامـــه اهللا تعـ ــريف لشـــرف موضـــوعه، وهـــو العلـ شـــرفه: هـــو علـــم شـ
  الدارين.

                                                
  .510) املسّودة يف أصول الفقه ص/ 1(
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  �  
  )1(مقدمة الورقـــــــات

أصـــول الفقـــه وذلـــك مؤلـــف مـــن جـــزءين (هـــذه ورقـــات تشـــتمل علـــى معرفـــة فصـــول مـــن   
  مفردين أحدهما: األصول. والثاني: الفقه).

، )3(عنــد ســيبويه )2(قولــه: (هــذه ورقــات) الورقــات مجــع ورقــة وهــو مجــع مؤنــث ســامل مــن مجــوع القلــة  
  وقد يأيت للكثرة. وعرب بذلك لقصد التسهيل على املبتدئ، ليشط على قراءا واإلملام مبا فيها.

ـــواع مـــن املســـائل كـــل نـــوع منهـــا يســـمى (فصـــًال) وقولـــه: "تشـــت ــول" أي علـــى معرفـــة أن ــة فصـ مل علـــى معرفـ
  النفصاله عن غريه.

والفصــول: مجــع فصــل وهــو قطعــة مــن البــاب مســتقلة بنفســها منفصــلة عمــا ســواها، تشــتمل علــى مســائل 
غالبـاً، والكتـاب أعـم غالباً، والباب أعم من الفصـل ألنـه اسـم امللـة خمتصـة مـن العلـم، تشـتمل علـى فصـول ومسـائل 

  ألنه اسم جلملة خمتصة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالباً.
وإمنـا يفعــل املصــنفون ذلـك لتنشــيط الــنفس وبعثهــا علـى التحصــيل واالســتمرار يف الطلــب مبـا حيصــل هلــا مــن 

  السرور باخلتم واالبتداء، كاملسافر إذا قطع مرحلة من سفره شرع يف أخرى.
  ن أصول الفقه) أي من هذا الفن املسمى بأصول الفقه.قوله: (م

قوله: (وذلـك مؤلـف مـن جـزءين . . . إخل) اإلشـارة إىل أصـول الفقـه فهـو مؤلـف مـن جـزءين. مـن مضـاف 
  وهو كلمة (أصول) ومضاف إليه وهو كلمة: (الفقه) فهو من املركب اإلضايف، وهلذا البد له من تعريفني:

  كلمة (أصول) وكلمة (الفقه)، ألن املركب ال متكن معرفته إال بعد معرفة ما تركب منه.باعتبار مفردية. أي   األول:
  باعتباره علماً على هذا الفن املعني. الثاني:

وقولــه: (مفــردين) املــراد بــاإلفراد هنــا مــا يقابــل الرتكيــب ال مــا يقابــل التثنيــة واجلمــع، ألن أحــد اجلــزءين وهــو 
  رد ما ليس مبركب.لفظ (أصول) مجع، فدل على أن املف

وإمنا قال: (مفردين) ليبني أن التأليف قد يكون مـن جـزءين مفـردين كمـا هنـا. وقـد يكـون مـن مجلتـني حنـو: 
  إن قدم الضيف أكرمته. فإن الفعل والفاعل (قدم الضيف) مجلة و(أكرمته) مجلة أخرى. واهللا أعلم.

                                                
  ه وصحبه أمجعني) وأكثرها مل ترد فيه هذه العبارة.) يف بعض نسخ الورقات جاء يف املقدمة (احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآل1(
 اية له. ولكل ) مجع القلة: ما كان مدلوله عدداً حمدداً ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن عشرة. ومجع الكثرة: ما وضع للعدد الكثري من أحد عشر إىل ماال2(

  منهما أوزان.
  ).578، 3/491) كتاب سيبويه (3(
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  تعريف أصول الفقه باعتبار مفردية
  

يره، والفرع ما يبني علــى غيــره. والفقــه معرفــة األحكــام الشــرعية التــي (فاألصل ما يبنى عليه غ

  طريقها االجتهاد).
هــذا التعريــف األول ألصــول الفقــه وهــو تعريفــه باعتبــار مفرديــة، فاألصــول مجــع أصــل واألصــل لغــة: مــا يبــين   

ة وهــو طرفهــا الثابــت يف عليــه غــريه، كأصــل اجلــدار وهــو أساســه املســترت يف األرض املبــين عليــه اجلــدار. وأصــل الشــجر 
لم تر كيــف ضــرب اهللا مــثالً كلمــة طيبــة كشــجرة طيبــة أصــلها ثابــت وفرعهــا فــي الســماء أ����األرض. قال تعاىل: 

  وهذا أحسن ما قيل يف تعريف األصل. )1(����)24(
  وأما يف االصطالح فيطلق على معان منها:

  أي دليله. )2(����آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين����كقولنا: أصل وجوب الصوم قوله تعاىل: ) الدليل: 1
  ومنه أصول الفقه: أي أدلته.  

  كقولنا: إباحة امليتة للمضطر على خالف األصل.) القاعدة المستمرة: 2
  وهذا يف باب القياس حيث إن األصل أحد أركان القياس.) المقيس عليه: 3

ة على أصلها، وفروع الفقه مبنية على وأما الفرع: فهو ما يبىن على غريه، مثل فروع الشجرة فهي مبني  
  أصوله.

ألنــه مقابــل ألحـدمها وهــو األصــل، والشــيء يتضــح غايــة  –مــع أنــه لـيس أحــد اجلــزءين  –وإمنـا عــرف الفــرع 
االتضـــاح إذا ذكـــر مقابلـــه. أو يقـــال: قصـــد املؤلـــف التنبيـــه علـــى أن الفقـــه مبـــين علـــى أصـــوله، وأن اجلـــزء األول وهـــو 

  الثاين وهو الفقه مبين، فليس ذكر الفرع استطرادا كما قال بعضهم.أصول مبين عليه، واجلزء 
ــن كالمـــه. قـــال    ــرض املـــتكلم مـ ــم غـ ــه لغـــة: الفهـــم أي فهـ ــو (الفقـــه) والفقـ ـــاين مـــن املركـــب فهـ ــا اجلـــزء الث وأمـ

بـه  ، مث خـص بـه علـم الشـريعة. والعـامل)3(اجلوهري: الفقه: الفهم. تقول: فقه الرجل الكسر، وفالن ال يفقه وال ينقه
  فقيه. وقد فقه بالضم فقاهة وفقهه اهللا وتفقه إذا تعاطى ذلك. أ هـ.

  والفقه اصطالحاً: معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد.  

                                                
  .24: ) سورة إبراهيم، آية1(
  .183) سورة البقرة، آية: 2(
  ) قال يف القاموس: نقه احلديث: فهمه.3(
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  شرح التعريف:
وهـــو مـــا أدرك علـــى حقيقتـــه كمعرفـــة أن الصـــلوات مخـــس، وأن الزنـــا  –قولـــه: معرفـــة: املعرفـــة تشـــمل اليقـــني 

. مثـل معرفـة أن الـوتر سـنة علـى مـذهب )1(رك على وجه راجح كما يف كثري من مسـائل الفقـهحمرم، والظن وهو ما أد
اجلمهــور. وأن الزكــاة غــري واجبــة يف احللــي املبــاح علــى أحــد األقــوال. واملــراد باملعرفــة هنــا الظــن؛ لقولــه: (الــيت طريقهــا 

م لــدخل يف التعريــف معرفــة املقلــد، االجتهــاد). فهــو صــفة للمعرفــة، ال لألحكــام الشــرعية إذ لــو كــان صــفة لألحكــا
  فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج املقلد إذ يصري التعريف:

الفقه: هـو املعرفـة الـيت طريقهـا االجتهـاد. واملقلـد ليسـت معرفتـه عـن طريـق االجتهـاد بـل عـن طريـق التقليـد،  
  كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف آخر الورقات.

كـالوجوب واالسـتحباب واحلرمـة . �أخوذة مـن الشـرع املبعـوث بـه النـيب وقوله: (األحكام الشـرعية) أي املـ
  وغريها.

وقيد (الشرعية) خرج به األحكام العقلية، كمعرفـة أن الواحـد نصـف االثنـني، واألحكـام احلسـية كمعرفـة أن 
  النار حارة، والعادية كنـزول املطر بعد الرعد والربق.
صـفة للمعرفـة. واملعـىن: الـيت طريـق ثبوـا وظهورهـا االجتهـاد الـذي وقوله: (اليت طريقها االجتهاد) تقـدم أنـه 

هــو بــذل اجلهــد إلدراك حكــم شــرعي مثــل: النيــة واجبــة يف الوضــوء والفاحتــة واجبــة يف الصــالة الســرية واجلهريــة علــى 
ذلـك مـن  أحد األقوال، وغري ذلك من مسائل اخلالف. وأمـا مـا طريقـة القطـع مثـل الصـالة الواجبـة والزنـا حمـرم وغـري

  املسائل املصنف، ألن معرفة ذلك يشرتك فيها اخلاص والعام. فالفقه ذا التعريف ال يتناول إال فقه اتهد.
هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبـار مفرديـة. وأمـا التعريـف الثـاين وهـو تعريفـه باعتبـاره علمـاً علـى هـذا الفـن 

  شرعية. واهللا أعلم.املعني فسيذكره املصنف بعد الكالم على األحكام ال

                                                
  ).1/78) انظر الربهان إلمام احلرمني (1(
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  األحكــام الشـرعية
  

  (واألحكام سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والباطل).
املــراد باألحكــام: األحكــام الشــرعية الــيت تقــدم ذكرهــا يف تعريــف الفقــه، واألحكــام مجــع حكــم. وهــو لغــة: 

غري املقضـى. واحلكـم: القضـاء. قـال ابـن األثـري: (احلكـم: العلـم الفقـه املنع. ومنه قيل: للقضاء حكم، ألنه مينع من 
  والقضاء بالعدل) أ هـ. وعلى املعىن األول جاء قول جرير:

  إني أخاف عليكمو أن أغضبا     أبني حنيفة احكموا سفهاءكم
ضـــى فيهـــا ويظهـــر مـــن هـــذا املعـــىن اللغـــوي أننـــا إذا قلنـــا: حكـــم اهللا يف هـــذه املســـألة الوجـــوب فمعنـــاه أنـــه ق

  بالوجوب ومنع املكلف من خمالفته.
  عليه خطاب الشرع املتعلق بأفعال املكلفني من طلب أو ختيري أو وضع. )1(واحلكم اصطالحاً: ما دل

فهــذا خطـــاب مــن الشــرع دل علــى وجـــوب إقامــة الصــالة، وهـــذا  ����وأقيمـــوا الصـــالة����ومثالــه قولــه تعــاىل: 
  الوجوب هو احلكم.

  كتاب والسنة.واملراد خبطاب الشرع: ال
وقولنــا: بأفعــال املكلفــني: املــراد بــه: مجيــع أعمــال اجلــوارح وإن كانــت األفعــال تقابــل بــاألقوال يف اإلطــالق 

، وخـرج بـه مـا )2(����ولقــد خلقنــاكم ثــم صــورناكم����العريف، وهذا خيرج ما تعلـق بـذوام فلـيس مقصـوداً كقولـه تعـاىل: 
  كلفون: يشم نوعني:تعلق باالعتقاد فليس حكماً ا االصطالح. وامل

  املكلف اآلن. ويراد به كل بالغ عاقل. )1
لــيس مكلفــاً اآلن ولكنــه منطبقــة املكلفــني، وهــذا يــراد بــه الصــغري وانــون، فكــل  منهمــا مــن طبقــة  )2

 املكلفني، ولكن وجد مانع من التكليف وهو الصغر وفقدان العقل، فإذا زاال جرى عليه التكليف.

  كلفة أي مشقة. واصطالحاً طلب ما فيه مشقة.والتكليف لغة: إلزام ما فيه  
  وقولنا: من طلب: الطلب نوعان:

  طلب فعل وهو األمر، إن كان على سبيل اإللزام فواجب وإال فمندوب.  )1
 طلب ترك وهو النهي، إن كان على سبيل اإللزام فمحرم وإال فمكروه. )2

                                                
  .31) انظر احلكم التكليفي للدكتور حممد البيانوين ص1(
  .11) سورة األعراف، آية 2(
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  وقولنا: أو ختيري: يراد به املباح.
  كم الوضعي. وذلك أن األحكام نوعان:وقولنا: أو وضع: يراد به احل

أحكام تكليفية: وهي ما دل عليـه خطـاب الشـرع مـن طلـب فعـل أو تـرك أو ختيـري، وهـي مخسـة: الواجـب،  )1
واملنـدوب واحملظــور، واملكــروه، واملبـاح، وســيأيت إن شــاء اهللا تعـاىل بيــان وجــه إدخـال املبــاح مــع األحكــام 

  التكليفية مع أنه ال تكليف فيه.
عية: وهي ما دل عليه خطاب الشـرع مـن أسـباب وشـروط وموانـع. تعـرف عنـد وجودهـا أحكـام أحكام وض )2

الشـــرع مـــن فعـــل أو تـــرك. ويرتتـــب علـــى ذلـــك الصـــحة والفســـاد. فرؤيـــة اهلـــالل ســـبب وجـــوب الصـــيام. 
 والوضوء شرط للصالة. واحليض مانع منها، وذكر املصنف من األحكام الوضعية: الصحيح والباطل.

كــالم املصــنف أن الفقــه هــو العلــم ــذه الســبعة، ألنــه ملــا عــرف الفقــه بأنــه معرفــة األحكــام   وأعلــم أن ظــاهر
الشرعية قال: واألحكام سبعة. وأظهر يف مقام اإلضمار توضيحاً للمبتدئ، لكن يعلـم أن الفقـه لـيس معرفـة حقيقـة 

رفـــة جزئياـــا. واملـــراد الواجبـــات الواجـــب واملنـــدوب . . إخل، ألن هـــذا مـــن أصـــول الفقـــه؛ وإمنـــا املقصـــود أن الفقـــه مع
  واملندوبات واحملرمات واملكروهات واألفعال الصحيحة والفاسدة واهللا أعلم.
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  أقسام احلكم التكليفي
  الواجـــب )1

  
  (فالواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه)

، ألن السـاقط يلــزم هـذا القسـم األول مـن أقسـام احلكــم التكليفـي وهـو الواجـب. وهـو لغــة: السـاقط والـالزم 
مكانـــه، فســـمي الـــالزم الـــذي إلخـــالص منـــه واجبـــاً. قـــال يف القـــاموس: وجـــب جيـــب وجبـــة ســـقط. والشـــمس وجبـــاً 

فـــإذا وجبـــت جنوبهـــا فكلـــوا ����ووجوبـــاً: غابـــت. والوجبـــة الســـقطة مـــع اهلـــدة أو صـــوت الســـاقط أ هــــ. قـــال تعـــاىل: 
  . أي سقطت قال الشاعر:)1(����منها

  عنا لسلم حتى كان أول واجب    هموأطاعت بنو عوف أميراً نها
وأمــا الواجــب اصــطالحاً: فــاكثر األصــوليني يعرفــه باحلــد أي ببيــان احلقيقــة واملاهيــة. وبعضــهم يعرفــه بالرســم 

. واألول أدق ألن احلكم علـى الشـيء فـرع عـن تصـوره، وهلـذا قـال يف شـرح )2(وهو تعريفه ببيان الثمرة واحلكم واألثر
وقـــد  )3(أبـــاه احملققـــون) واستحســـن هـــذا القـــول الفتـــوحي يف شـــرحه علـــى الكوكـــب املنـــريالتحريـــر: (إن حـــده حبكمـــه ي

جرى املصنف على الثاين فذكر الوصف الذي اشرتكت فيه مجيع الواجبات، وهو الثواب على الفعـل والعقـاب علـى 
  الرتك.

والــدين وصــلة األرحــام كالصــالة والزكــاة وبــر المــا طلــب الشــارع فعلــه طلبــاً جازمــاً  وأمــا علــى األول فالواجــب: 
  والوفاء بالوعد والصدق.

  وخرج بالقيد األول احملرم واملكروه واملباح، وبالقيد الثاين املندوب.
  وحكم الواجب فعًال وتركاً ما ذكره املصنف من أن فاعله يثاب وتاركه يعاقب، وهذا حيتاج إىل أمرين:

  .)4(األول: قيد االمتثال للثواب أي يثاب على فعله امتثاالً 
الثـاين: لــو عــرب بقولـه: (ويســتحق تاركــه العقـاب) بــدل (ويعاقــب) لكـان أحســن ألن مــن الواجبـات مــاال يلــزم 

إن اهللا ال يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ����من تركه العقاب، بل هو حتت املشيئة مثل بر الوالدين، قال تعاىل: 
                                                

  .36) سورة احلج، آية 1(
  ).1/89) انظر شرح الكوكب املنري (2(
  ).1/349رح الكوكب املنري () انظر ش3(
على مراقي السعود  ) وذلك كالصالة والصوم، وأما قضاء الدين ورد الودائع واإلنفاق على الزوجة فيصح بدون نية. ولكن ال ثواب إال بنية. انظر (نثر الورود4(

  .1/349) شرح الكوكب املنري 1/54
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لعبـارة جبـوابني. فقـد قـال جـالل الـدين احمللـي: ، وقد أجاب بعض شراح الورقات عـن اسـتقامة ا)1(����ذلك لمن يشاء
(ويكفــي يف صــدق العقــاب وجــوده لواحــد مــن العصــاة مــع العفــو عــن غــريه، وجيــوز أن يريــد: ويرتتــب العقــاب علــى 

أ هــــ. واجلـــواب الثـــاين أحســـن ألن ترتـــب العقـــاب ال يلـــزم فيـــه حصـــول  )2(تركـــه. كمـــا عـــرب بـــه غـــريه فـــال ينـــايف العفـــو)
  العقاب واهللا أعلم.

  وللجواب تقسيمات أمهها ثالثة:
  التقسيم األول: باعتبار الفعل. وهو نوعان:

  معني، وهو األكثر. وهو الواجب الذي ال يقوم غريه مقامه كالصالة والصوم وحنومها. )1
 مبهم. يف أقسام حمصورة جيزي فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم. )2

  . وهو نوعان:التقسيم الثاين: باعتبار الوقت
  واجب مضيق. وهو ما تعني له وقت ال يزيد على فعله كصوم رمضان. )1
 واجب موسع. وهو ما كن وقته املعني يزيد على فعله كالصالة. )2

  التقسيم الثالث: باعتبار الفاعل. وهو نوعان:
رة واجب عيين: وهـو مـاال تدخلـه النيابـة مـع القـدرة وعـدم احلاجـة كالصـلوات اخلمـس، فمـا دامـت القـد )1

موجــودة وجــب علــى املكلــف أن يفعــل بنفســه أمــا مــع عــدم القــدرة ففــي املســألة تفصــيل حســب نوعيــة 
  العبادة. .

واجــب كفــائي: وهــو مــا يســقطه فعــل الــبعض ولــو مــع القــدرة وعــدم احلاجــة كالصــالة علــى امليــت ودفنــه  )2
. واهللا )3(بــاقنيفالواجــب الكفــائي يتحــتم أداؤه علــى مجاعــة املكلفــني، فــإذا قــام بــه بعضــهم ســقط عــن ال

 أعلم.

                                                
  .48) سورة النساء، آية 1(
  .7)  شرح احمللي ص2(
  .97احلكم التكليفي للبيانوين ص) انظر 3(
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  املندوب واملباح 3- 2
  

(والمندوب ما يثاب على فعله وال يعاقب على تركه. والمبــاح مــاال يثــاب علــى فعلــه وال يعاقــب 

  على تركه).
القسم الثـاين: املنـدوب. وهـو لغـة: اسـم مفعـول مـن النـدب وهـو الـدعاء إىل الفعـل، وقيـده بعضـهم بالـدعاء 

  إىل أمر مهم، قال الشاعر:

  في النائبات على ما قال برهانا    ال يسألون أخاهم حين يندبهم
  واصطالحاً: ما طلب الشارع فعله طلباً غري جازم كالسواك والرواتب والتطيب يوم اجلمعة.

  والقيد األول إلخراج احملرم واملكروه واملباح. والقيد الثاين إلخراج الواجب.

  عله وذلك بقصد االمتثال، وال يعاقب على تركه.واملندوب كما قال املصنف يثاب املكلف على ف

واملندوب خادم للواجب فهو دافع قوي على االلتزام بالواجبات إضافة إىل أنـه جيـرب الـنقص فيهـا كمـا دلـت 

يقـــول الشـــاطيب رمحـــه اهللا (املنـــدوب إذا اعتربتـــه اعتبـــاراً أعـــم وجدتـــه خادمـــاً للواجـــب، ألنـــه إمـــا  )1(الســـنة علـــى ذلـــك

ذكار بــه كــان مــن جنســه الواجــب أو ال. فالــذي مــن جنســه الواجــب كنوافــل الصــلوات مــع فرائضــها، مقدمــة لــه أو تــ

أن مـــن  –رمحـــه اهللا  –، ومعـــىن كالمـــه )2(والـــذي مـــن غـــري جنســـه كالســـواك وتعجيـــل اإلفطـــار وتـــأخري الســـحور . .)

  الواجبات . حافظ على املندوبات حافظ على الواجبات ومن قصر يف املندوبات فهو عرضة ألن يقصر يف

ومجهور األصوليني على أن املندوب مأمور بـه حقيقـة كمـا تقـدم يف التعريـف، ألن املنـدوب طاعـة، والطاعـة 

 )3(����إن اهللا يــأمر بالعــدل واإلحســان����تكون بامتثال أمـر اهللا تعـاىل، فكـان املنـدوب مـأموراً بـه حقيقـة. قـال تعـاىل: 

شاء اهللا تعاىل يف باب األمر انقسام األمـر إىل أمـر إجيـاب وأمـر وهذا أمر عام يشمل الواجب واملندوب، وسيأيت إن 

  استحباب واهللا أعلم.

                                                
  ).2/462) انظر: حتفة األحوذي (1(
  .1/151) املوافقات 2(
  .90) سورة النحل، آية 3(
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ويســمى املنــدوب: ســنة ومســتحباً وتطوعــاً ونفــالً. وهــذا علــى رأي اجلمهــور خالفــاً لألحنــاف الــذين جعلــوا 
منــه رتبــة. فــإن كانــت  املنــدوب مرادفــاً للنفــل وال كراهــة عنــدهم يف تركــه، وفرقــوا بــني الســنة والنفــل، فجعلوهــا أعلــى

  .)1(مؤكدة فرتكها مكروه حترمياً، وإن كانت غري مؤكدة فتنـزيها
  والقسم الثالث: املباح

وهــو لغــة: املعلــن واملــأذون فيــه. يقــال: بــاح فــالن بســره: أظهــره، وأبــاح الرجــل مالــه: أذن يف األخــذ والــرتك.   
  واستباح الناس العشب: أقدموا على رعيه.

كاالغتســـال للتـــربد، واملباشـــرة ليـــايل الصـــيام، وخـــرج بالقيـــد   يتعلـــق بـــه أمـــر وال ـــي لذاتـــهمـــا ال واصـــطالحاً:   
  األول وهو ( ما ال يتعلق به أمر) الواجب واملندوب ألنه مأمور ما.

  وخرج بالقيد الثاين وهو (وال ي) احملرم واملكروه ألنه منهي عنهما.  
املبــاح وســيلة ملــأمور بــه، فإنــه يتعلــق بــه أمــر لكــن ال لــذات وخــرج بالقيــد الثالــث وهــو (لذاتــه) مــا إذا كــان   

املباح، بل لكونـه صـار وسـيلة، أو كـان املبـاح وسـيلة ملنهـي عنـه فإنـه يتعلـق بـه ـي، لكـن ال لذاتـه وإمنـا لكونـه صـار 
. ومثـال وسيلة. ومثال األول: األكل فهو مباح يف األصـل لكـن لـو توقـف عليـه بقـاء احليـاة صـار مـأموراً بـه ملـا تقـدم

فهــو مبــاح لكــن لــو أدى تفويــق صــالة اجلماعــة يف املســجد صــار منهيــاً عنــه كمــا  –مــثالً  –الثــاين: أكــل الفاكهــة 
  تقدم.

ومن تعريف املباح يتضح أنه ليس مأموراً به، ألن األمر يستلزم إجياب الفعل أو ترجيحه، وال تـرجيح للفعـل 
  على الرتك يف املباح، بل مها سواء.

ــور وأمــــا حكــــم امل ــذا مــــذهب مجهــ ــواب يف فعلــــه وال عقــــاب يف تركــــه، وهــ ــنف ال ثــ بــــاح فهــــو كمــــا ذكــــر املصــ
األصــوليني، واملــراد بــذلك املبــاح البــاقي علــى وصــف اإلباحــة، أمــا املبــاح الــذي يكــون وســيلة ملــأمور بــه أو منهــي عنــه 

  فهذا حكمه حكم ما كان وسيلة إليه كما ذكرنا.
  وص الشرعية ومنها:وثبت اإلباحة بصيغ كثرية وردت يف النص

 )3(����لــيس علــيكم جنــاح أن تبتغــوا فضــال مــن ربكــم����كقولــه تعــاىل:   )2(نفــي اإلمث واجلنــاح واحلــرج )1
، )4(����لــيس علــى األعمــى حــرج وال علــى األعــرج حــرج وال علــى المــريض حــرج����وقولـه تعـاىل: 

                                                
  .171، 163) انظر احلكم التكليفي ص1(
إذ قد يكون كذلك وقد يكون ) هذا ليس على إطالقه. قال الشاطيب رمحه اهللا: (إذا قال الشارع يف أمر واقع "ال حرج فيه" فال يؤخذ منه حكم اإلباحة. 2(

  ).1/146مكروهاً. فإن املكروه بعد الوقوع ال حرج فيه فليتفقد هذا يف األدلة) املوافقات (
  .198) سورة البقرة، آية 3(
  .61) سورة النور، آية 4(
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ن اضــطر إنما حرم عليكم الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر ومــا أهــل بــه لغيــر اهللا فمــ����وقوله تعاىل: 
  .)1(����غير باغ وال عاد فال إثم عليه

 .)2(����أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم����النص على احلل كقوله تعاىل:  )2

عــدم الــنص علــى التحــرمي. قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا: (انتفــاء دليــل التحــرمي دليــل علــى  )3
 .)3(عدم التحرمي)

ومن أصوافها وأوبارهــا ����يتعلق ا من األفعال كقوله تعـاىل: االمتنان مبا يف األعيان من املنافع وما  )4
 .)4(����وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين

 )5(����وإذا حللــتم فاصـــطادوا����القــرائن الــيت تصــرف األمــر مــن والوجــوب إىل اإلباحــة كقولــه تعــاىل:  )5
 ويأيت هذا يف باب األمر إن شاء اهللا.

  ويطلق على املباح لفظ احلالل واجلائز.
  يل: ما وجه إدخال املباح يف األحكام التكليفية مع أنه ال كلفة فيه؟فإن ق

ــبيل  ـــة إمنـــا هـــو علـــى سـ ـــاح يف األحكـــام التكليفي ــن أن إدخـــال املب ــوليني مـ ــه مجهـــور األصـ ــا قالـ فـــاجلواب: مـ
ـــاء.  ــة وأســــاليبها مثــــل: (األســــودان) للتمــــر واملـ ـــة العربيــ ــذا اســــتعمال مــــألوف معــــروف يف اللغـ ــب. وهــ التغليــ

  واهللا أعلم. )6(لألم واألب و(األبوان)

                                                
  .173) سورة البقرة، آية 1(
  .187) سورة البقرة، آية 2(
  .200) القواعد النورانية ص3(
  ).4/6، بدائع الفوائد (80آية: ) سورة النحل، 4(
  .2) سورة املائدة، آية: 5(
  .54) احلكم التكليفي للبيانوين ص6(
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  احملظور واملكروه 5- 4
  

(والمحظور ما يثاب على تركــه ويعاقــب علــى فعلــه. والمكــروه: مــا يثــاب علــى تركــه وال يعاقــب 

  على فعله).
  الرابع من أقسام احلكم التكليفي: احملظور.

جـع إىل املنـع ومنـه قولـه وهو لغة: اسم مفعول من احلظر مبعىن املنع يقال حظرت الشيء إذا حرمته، وهـو را
  .)1(����وما كان عطاء ربك محظوراً ����تعاىل: 

مـــن األفعــال كعقـــوق الوالــدين وإســـبال الثيــاب، أو األقـــوال   مـــا طلــب الشـــرع تركــه طلبـــاً جازمــاً واصــطالحاً: 
  كالغيبة والنميمة، أو أعمال القلوب كاحلقد واحلسد.

  والقيد األول: إلخراج الواجب واملندوب واملباح.
  الثاين: إلخراج املكروه. والقيد

وال تقولــوا لمــا تصــف ألســنتكم ����واحلــرام ضــد احلــالل. يقــال: هــذا حــالل وهــذا حــرام، كمــا قــال تعــاىل: 
. وأما قول األصوليني (احلرام ضد الواجب) فإمنا هـو )2(����الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب

  ضد تعريف الواجب كما ذكرنا.باعتبار تقسيم أحكام التكليف فيعّرف احلرام ب
وحكــم احملــرم مــا ذكــره املؤلــف مــن أنــه يثــاب علــى تركــه لكــن بقصــد االمتثــال، وذلــك بــان يكــف نفســه عــن 
احملرم امتثاًال لنهي الشرع قاصداً بذلك وجه اهللا تعاىل، فلو تركه لنحـو خـوف مـن خملـوق أو حيـاء أو ريـاء أو عجـز، 

  .)3(، ولكن ال أجر له، ألنه مل يقصد وجه اهللا بالرتك للحرامَسِلَم من اإلمث ألنه مل يرتكب حراماً 
وأما فاعل احملرم بال عذر فهو مستحق للعقاب وال يلزم حتققه فهو حتت املشـيئة، وتقـدم الكـالم علـى ذلـك 

  يف الواجب.
  ويسمى احملرم حمظوراً كما عرب به املصنف.

ــه وال يعاقـــب علـــى فعلـــه ــى تركـ ــا يثـــاب علـ ــروه مـ ــه: (واملكـ ــو قولـ ــة وهــ ــن األحكـــام التكليفيـ ــامس مـ ــذا اخلـ ) هـ
  (املكروه) وهو لغة اسم مفعول مشتق من الكراهة وهو البغض فاملكروه مبعىن املبغض بوزن اسم املفعول.

                                                
  .20) سورة اإلسراء، آية: 1(
  .116) سورة النحل، آية: 2(
)، ففيهما مبحث 14/22) (10/720) بل قال بعضهم: يأمث ألن تقدمي خوف املخلوق على خوف اهللا تعاىل حمرم وكذا الرياء. انظر جمموع الفتاوى (3(

  ).1/54نفيس حول هذا املوضوع. وانظر (نثر الورود 
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  واصطالحاً: ما طلب الشرع تركه طلباً غري جازم كااللتفات يف الصالة بالرقبة واألخذ واإلعطاء بالشمال.
  يف احملظور. والقيد الثاين إلخراج احملظور. والقيد األول إلخراج ما تقدم

  واملكروه يثاب تاركه امتثاالً وال يعاقب فاعله.
  واعلم أن للمكروه ثالثة اصطالحاً عند العلماء: 

األول: ما ي عنه ـي تنــزيه، وهـو مـا تقـدم تعريفـه ألن األحكـام أربعـة، وكـل واحـد قـد خـص باسـم غلـب 
  طلق ينصرف إىل مسماه دون غريه مما قد يستعمل فيه.عليه، فينبغي أن املكروه إذا أ

الثاين: احلرام. وهو غالب إطالقات املتقدمني كاإلمـام أمحـد والشـافعي رمحهمـا اهللا حيـث يعـربون عـن احلـرام 
وال تقولــوا لمــا ����بلفـظ الكراهـة تورعــاً وحـذراً مـن الوقــوع يف النهـي عــن القـول هـذا حــالل وهـذا حــرام، لقولـه تعـاىل: 

ولكـن كثـرياً مـن املتـأخرين غلطـوا  )1(����سنتكم الكذب هــذا حــالل وهــذا حــرام لتفتــروا علــى اهللا الكــذبتصف أل
على أئمتهم ففسروا لفظ الكراهة يف كالمهم بكراهة التنــزيه وهـذا مل تـرده األئمـة، ومـن كـالم اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا: 

  رقي: (ويكره أن يتوضأ يف آنية الذهب والفضة).(أكره املتعة والصالة يف املقابر) ومها حمرمان، ويف خمتصر اخل
  . وذلك لقيام الدليل على التحرمي.)2(قال ابن قدامة: (أراد بالكراهة التحرمي، وال أعلم فيه خالفاً) أ هـ

أما إذا ورد لفظ الكراهة يف كالم اإلمام أمحد من غري أن يدل دليل مـن خـارج علـى إرادة التحـرمي أو التنــزيه 
على كراهة التحرمي. وقيل: على كراهة التنـزيه. وهو قـول الطـويف. قـال يف شـرح الكوكـب املنـري: (واختـاره فقيل حيمل 

ـــ ــام وإدمـــان اللحـــم واخلبـــز )3(أكثـــر األصـــحاب) أ هـ . ومـــن ذلـــك قـــول اإلمـــام أمحـــد رمحـــه اهللا: (أكـــره الـــنفخ يف الطعـ
  واهللا أعلم. )4(الكبار) وكراهة ذلك للتنـزيه

حات يف لفظ املكروه: ترك األوىل. وهذا أمهله مجهور األصوليني. وذكره الفقهـاء وهـو والثالث من االصطال
واسطة بني الكراهة واإلباحة. والفرق بني املكروه وخـالف األوىل: أن مـا ورد فيـه ـي مقصـود يقـال فيـه مكـروه كمـا 

قــال يف  –مــثالً  –ة الظهــر تقــدم. ومــا لــيس فيــه ــي مقصــود يقــال فيــه: خــالف األوىل، وال يقــال مكــروه كــرتك ســن
البحر احمليط بعـد أن عـرض أقـوال العلمـاء (والتحقيـق أن خـالف األوىل قسـم مـن املكـروه ودرجـات املكـروه تتفـاوت  
كمـــا يف الســـنة وال ينبغـــي أن يعـــد قســـماً آخـــر وإال لكانـــت األحكـــام ســـتة وهـــو خـــالف املعـــروف أو كـــان خـــالف 

  .)5(األوىل خارجاً عن الشريعة وليس كذلك

                                                
  .116) سورة النحل، أية: 1(
  ).1/101) املغين (2(
  ).1/420) شرح الكوكب املنري (3(
  .1/39) انظر إعالم املوقعني 4(
  .40، احلكم الوضعي عند األصوليني ص226) وانظر احلكم التكليفي ص1/303) البحر احمليط (5(
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  بعض األحكام الوضعية
  

  (والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل: ما ال يتعلق به النفوذ وال يعتد به)
  

الصحيح والباطل من أقسام احلكم الوضعي ألما حكم من الشـارع علـى العبـادات والعقـود وتبـين عليهمـا   
  األحكام الشرعية.

  ر:والصحيح لغة: السليم من املرض. قال الشاع  
 سواء صحيحات العيون وعورها    وليل يقول المرء من ظلماته

  واصطالحاً: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقداً.  
فـالعقود توصــف توصــف بـالنفوذ واالعتــداد، وأمــا العبـادة فتوصــف باالعتــداد فقـط. فاالعتــداد لفــظ يصــدق 

  يقال: إنه مجع بينهما لقصد اإليضاح للطالب املبتدئ. على كل منهما، ولو اكتفى به املؤلف لكان أخصر إال أن
وال يعتـــد بالعبـــادة أو العقـــد إال إذا تـــوفرت الشـــروط وانتفـــت املوانـــع، فـــيحكم بالصـــحة، فمـــن صـــلى صـــالة 
  جمتمعة شروطها وأركاا منتفية موانعها فهي صحيحة أي معتد ا شرعاً. ومن باع بيعاً كذلك فهو نافذ ومعتد به.

  غة: ااوزة، وأصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ املقصود من الرمي.والنفوذ ل
  واصطالحاً: التصرف الذي ال يقدر متعاطيه على رفعه.

وذلك مثل عقد البيع واإلجارة والنكاح وحنوها. فإذا وقع العقد على وجـه صـحيح مل يقـدر أحـد املتعاقـدين 
  على رفعه.

ملكلــف وســقوط الطلــب. والعقــد لــه أثــر وهــو الثمــرة املقصــودة مــن واعلــم أن العبــادة هلــا أثــر وهــو بــراءة ذمــة ا
العقـد. فــإذا حكــم بصــحة العبــادة والعقـد ترتــب األثــر علــى الفعــل فربئـت الذمــة يف بــاب العبــادات وترتبــت اآلثــار يف 

ــالبيع  ــة، فــ ــرة خاصــ ــاب العقــــود فكــــل عقــــد لــــه مثــ ــثالً  –بــ ــتيفاء املنفعــــة ألحــــد –مــ ــة، واإلجــــارة اســ ــل امللكيــ ــه نقــ  مثرتــ
  املتعاقدين، واستحقاق األجر لآلخر وحنو ذلك.

  والباطل لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.
واصطالحاً: عكس الصحيح كما ذكره املصنف، فهو الذي ال يتعلق به نفوذ وال اعتداد، وذلك بـأن خيتـل 

  شرط من الشروط أو يوجد مانع من املوانع.
ة ال تـربأ ذمـة املكلـف وال يسـقط الطلـب، ويف العقـد ال ويف الباطل ال ترتتب اآلثار على الفعل، ففي الصـال

  ترتتب الثمرة املقصودة من العقد على العقد.
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فــإذا صــلى بــدون طهــارة فصــالته باطلــة، وإذا بــاع مــاًال ميلــك فــالبيع باطــل، الخــتالل شــرط الصــالة والبيــع. 
 يــوم اجلمعـة علـى وجــه ال يبـاح فــالبيع ولـو صـلى نفــالً مطلقـاً يف وقـت ــي فالصـالة باطلــة، أو بـاع بعـد النــداء الثـاين

  وذلك لوجود املانع من الصحة. )1(باطل على القول الصحيح، كما نص عليه القرطيب يف تفسريه
والباطــل والفاســد مبعــىن واحــد علــى قــول اجلمهــور إال يف مســائل فرقــوا فيهــا بــني الفاســد والباطــل، وأشــهرها 

  :)2(مسألتان
الفاسد ما وطئ فيه احملـرم قبـل التحلـل األول، والباطـل مـا ارتـد فيـه عـن يف احلج فرقوا بينهما، فقالوا  )1

  اإلسالم، ففي األول يفسد حجة ويلزم اإلمتام، ويف الثاين يبطل إحرامه ويلزمه اخلروج منه.
يف النكـــاح: فقـــالوا: الفاســـد: مـــا اختلفـــت العلمـــاء يف فســـاده كالنكـــاح بـــال ويل، والباطـــل مـــا أمجـــع  )2

  كنكاح املعتدة أو نكاح خامسه. واهللا أعلم.  العلماء على بطالنه

                                                
  ).18/108) انظر تفسري القرطيب (1(
  ).110) والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام ص(59) انظر التمهيد لإلسنوي ص (2(
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  تعريف العلم واجلهل
  

(والفقـــه أخـــص مـــن العلـــم: والعلـــم معرفـــة العلـــوم علـــى مـــا هـــو بـــه فـــي الواقـــع. والجهـــل تصـــور 
  الشيء على خالف ما هو به في الواقع).

  
األحكـــام الشــرعية كمـــا املــراد بالفقــه هنـــا املعــىن الشــرعي ال املعـــىن اللغــوي، ألن الفقـــه يف االصــطالح معرفــة 

تقدم، والعلم أعم منه، ألنه يصدق علـى العلـم بالتفسـري واحلـديث والنحـو والبالغـة وغـري ذلـك، فصـار الفقـه أخـص 
  من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقهاً.

  .)1(قوله: (والعلم: معرفة العلوم على ما هو به)
من شأنه أن يعلمن وهذا التعريف فيه قيدان وبقـي قيـد ثالـث  واملراد باملعرفة: اإلدراك واملراد باملعلوم: أي ما

. فالقيد األول: (معرفة املعلوم) وهذا خيـرج عـدم اإلدراك أصـًال وهـو اجلهـل البسـيط، كـأن يقـال: )2(وهو معرفة جازمة
  عّرف املندوب. فيقول: ال أدري.

القيــد خيــرج معرفــة الشــيء علــى  والقيــد الثــاين: (علــى مــا هــو بــه) أي علــى الــذي هــو عليــه يف الواقــع. وهــذا
وجــه خيــالف مــا هــو عليــه وهــو اجلهــل املركــب. وقــد عرفــه بقولــه: (تصــور الشــيء علــى خــالف مــا هــو بــه) ويف بعــض 

  النسخ: (على خالف ما هو عليه يف الواقع) وهذا أوضح.
يف اجلهـل بقولـه: و  )3(واملراد بالتصور: اإلدراك اخلايل عن احلكم، وتأمل كيف عرب عـن العلـم بقولـه: (معرفـة)

  (تصور) ألن اجلهل ليس مبعرفة، وإمنا هو حصول الشيء يف الذهن فهو تصور.
  ومثال اجلهل املركب: هل جتوز الصالة بالتيمم عند عدم املاء؟ فيقول: ال جتوز.

ومســي جهــالً مركبــاً ألن صــاحبه يعتقــد الشــيء ويتصــوره علــى خــالف مــا هــو عليــه فهــذا جهــل، ويعتقــد أنــه 
ى ما هو عليه فهذا جهل آخر. ففيه جهالن: جهـل باملـدَرك وجهـل بأنـه جاهـل، وأمـا البسـيط ففيـه عـدم يعتقده عل

  .)4(اإلدراك بالكلية
وأمــا القيــد الثالــث: فهــو إلخــراج املعرفــة غــري اجلازمــة، فــإن تســاوي األمــران فهــو شــك، وإن تــرجح أحــدمها 

  إن شاء اهللا.على اآلخر فالراجح ظن، واملرجوح وهم. وسنذكر ذلك قريباً 
                                                

علــى جمموعــة معــارف طنيــة راجعــة ومنهــا مــا هــي قطعــي بشــرط أن تكــون منظمــة حــول موضــوع مــا كعلــم الفقــه وعلــم األصــول وعلــم  –أيضــاً  –) يطلــق العلــم 1(
  .35). وانظر (املسائل املشرتكة بني أصول الدين وأصول الفقه) ص/124الغة وغريها. (ضوابط املعرفة صالنحو وعلم الب

  .10) انظر األصول من علم األصول ص2(
). 2/61الفوائــد () وبــدائع 3/335)  للعلمــاء كــالم طويــل يف الفــرق بــني العلــم واملعرفــة. وهــل مهــا مرتادفــان أو خمتلفــان. فــانظر مــدارج الســالكني البــن القــيم (3(

  .66احلدود األنيقة لزكريا األنصاري ص/
  ).1/77وشرح الكوكب املنري ( 39) انظر شرح العبادي على الورقات املطبوع امش إرشاد الفحول ص4(
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  أقســـام العلـــم
  

(والعلــم الضــروري مــا ال يقــع عــن نظــر واســتدالل كــالعلم الواقــع بإحــدى الحــواس الخمــس وهــي 
السمع والبصر والشم واللمــس والــذوق أو بــالتواتر. وأمــا العلــم المكتســب فهــو مــا يقــع عــن نظــر 

لــدليل. والـــدليل هـــو واســتدالل. والنظـــر هــو الفكـــر فـــي حــال المنظـــور فيــه. واالســـتدالل طلـــب ا
  المرشد إلى المطلوب).

  ملا عرف العلم ذكر أقسامه. واملراد علم املخلوق فهو قسمان:  
العلم الضروري: وهو ما ال يقع عن نظر واستدالل. وذلك إذا كان إدراك املعلوم ضـرورياً ال حيتـاج إىل نظـر  )1

  رسول اهللا. �حممداً واستدالل كالعلم بأن النار حارة، وأن الكعبة قبلة املسلمني،وأن 
ومن العلم الذي ال حيتاج إىل نظر واستدالل: العلم الواقع بإحدى احلواس اخلمس الظاهرة وهي: 
السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه حيصل العلم ا بدون نظر وال استدالل، فلو مسع صهيل فرس 

و خشن. أو شم رائحة علم أا طيبة أو علم أنه صوته أو رأى لوناً أبيض أو مس جسماً علم أنه ناعم أ
  كريهة أو ذاق طعاماً علم أنه حامض أو حلو.

وقوله (أو بالتواتر) أي: العلم احلاصل بالتواتر من العلم الضروري. وأشار بذلك إىل أن من العلم     
منا بوجود بلد الضروري أشياء ال تدرك باحلواس بل يستند فيها إىل خرب مجاعة يستحيل تواطؤهم على الكذب كعل

 مل نره ووقوع الوقائع يف األزمنة املاضية وحنو ذلك.

العلــم النظــري: ويســمى املكتســب: وهــو مــا يقــع عــن نظــر واســتدالل فقولــه: (مــا يقــع) أي مــا حيصــل مــن  )2
العلم فـ (ما) جنس يف التعريـف وقولـه: (عـن نظـر). قيـد خيـرج العلـم الضـروري، ألنـه حاصـل عـن غـري نظـر، 

 املذي جنس، وأن طواف الوداع واجب، وأن اإلجارة عقد الزم.مثل العلم بأن 

  مث عرف النظر واالستدالل ألما واقعان يف تعريف العلم الضروري نفياً واملكتسب إثباتاً.
  فالنظر لغة: يطلق على معاٍن منها: رؤية العني، ومنها الفكر وهو املراد هنا.

ظــور فيــه) أي: التفكــري يف الشــيء املنظــور فيــه طلبــاً ملعرفــة واصــطالحاً عرفــه بقولــه: (هــو الفكــر يف حــال املن
حقيقته. ألن النظر هو الطريق إىل معرفة األحكام الشرعية إذا متت شروطه، وهـي أن يكـون النـاظر كامـل اآللـة كمـا 
ــروط  ــ ــــرف شــ ــدليل ويعــ ــ ـــتويف الــ ــبهة وأن يســـ ـــل ال يف شــــ ــره يف دليـــ ـــون نظــــ ــــاد، وأن يكـــ ــــاء اهللا يف االجتهــ ـــيأيت إن شــ ســـ

  دالل.االست
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قولــه: (واالســتدالل: طلــب الــدليل): الســني والتــاء للطلــب كاالستنصــار طلــب النصــرة، واملــراد بالــدليل: مــا 
يســتدل بــه مــن نــص أو إمجــاع أو غريمهــا. والنظــر واالســتدالل مبعــىن واحــد، وهــو أن كــال منهمــا يــؤدي إىل املطلــوب، 

اً. وقال بعضـهم: النظـر أعـم مـن االسـتدالل، ألنـه ومجع بينهما املصنف يف تعريف العلم الضروري واملكتسب تأكيد
  واهللا اعلم. )1(يكون يف التصورات والتصديقات، واالستدالل خاص بالتصديقات

قوله: (والدليل هو املرشـد إىل املطلـوب) الـدليل فعيـل مبعـىن (فاعـل) مـن الداللـة وهـي اإلرشـاد، فالـدليل هـو 
ــا ـــه عـ ــذا تعريـــف لغـــوي ألن ــوب. وهـ ـــيالً يف املرشـــد إىل املطلـ ــوب، وال يســـمى دل ــداً للمطلـ م. فقـــد يكـــون الـــدليل مرشـ

  االصطالح.
  واصطالحاً: ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي.

  وقولنا: ما: اسم موصول، أي الذي ميكن التوصل . . .
  بصحيح النظر: هذا من إضافة الصفة إىل املوصوف أي النظر الصحيح.

  فيه: أي يف ذلك الشيء.
 مطلوب خربي، أي تصديقي، كأن يقال يف الداللـة علـى حتـرمي النبيـذ. النبيـذ مسـكر وكـل مسـكر حـرام إىل

  فيلزم عنه: النبيذ حرام. )2((كل مسكر حرام) �لقوله 
واعلـم أن الـدليل اسـم ملــا كـان موجبـاً للعلـم كــاملتواتر واإلمجـاع ومـا كـان موجبــاً للظـن كالقيـاس وخـرب الواحــد 

اشتهر عند كثري من مؤلفي األصول بأن الليل هو ما أفاد العلم. وأما مـا يفيـد الظـن فهـو أمـارة.  وحنو ذلك، وأما ما
والظـاهر أن هـذه التفرقـة جـاءت مـن املعتــزلة ومـن وافقهـم مـن نفـاة  –واألمارة أضعف من الدليل. فهو غري صـحيح 

م ومـــرة إىل الظـــن. فاســـتحق اســـم ألن الـــدليل هـــو مـــا أرشـــدك إىل املطلـــوب. فقـــد يرشـــدك مـــرة إىل العلـــ –الصـــفات 
الـدليل يف احلــالني. والعـرب ال تفــرق بـني مــا يوجـب العلــم. ومـا يوجــب الظـن يف إطــالق اسـم الــدليل وقـد تعبــدنا اهللا 

  واهللا اعلم. )3(بكل منهما

                                                
و ذلـك، والتصـديق هـو إثبـات أمـر ) التصور: إدراك معىن املفرد من غري أن حيكـم عليـه بنفـي أو إثبـات كـإدراك معـىن اإلنسـان ومعـىن الكاتـب ومعـىن الشـجر وحنـ1(

اإلنســان ومعـــىن  ألمــر بالفعــل أو نفيـــه عنــه بالفعـــل. وهــو اإلســـناد اخلــربي عنـــد البالغيــني، واجلملـــة االمسيــة عنـــد النحــويني. حنـــو الكاتــب إنســـان. فــإدراك معـــىن
ــ ادث. العـــامل لـــيس بقـــدمي. انظـــر آداب البحـــث واملنـــاظرة الكاتـــب تصـــور. وإدراك كـــون اإلنســـان كاتبـــاً بالفعـــل أو لـــيس كاتبـــاً بالفعـــل تصـــديق. ومنـــه العـــامل حـ

  .9، 1/8للشنقيطي 
  ).5/91) انظر جامع األصول (8/297والنسائي ( 1865) أخرجه الرتمذي برقم 2(
  .23. املسائل املشرتكة بني أصول الدين وأصول الفقه ص49) اللمع يف أصول الفقه ص132، 1/131) انظر العدة أليب يعلى (3(
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  تعريف الظن والشك
  

(والظن تجويز أمرين أحدهما أظهــر مــن اآلخــر، والشــك تجــويز أمــرين ال مزيــة ألحــدهما علــى 

  خر).اآل
ملا فرغ املصنف من تعريف العلم وبيان أقسامه ذكر ما يقابلـه وهـو الظـن إذ لـيس هـو مـن العلـم. ألن العلـم 

  هو اإلدراك اجلازم كما تقدم. واإلدراك غري اجلازم ال خيلو من حالني:
حــدمها األول: أن يتســاوى األمــران، فــال يــرتجح أحــدمها علــى اآلخــر عنــد اــّوز (بكســر الــواو)، وإن كــان أ

  أرجح عند غريه أو يف الواقع. وهذا هو الشك. كأن يقول: ال أدري طفت ثالثة أشواط أو أربعة.
الثــاين: أن يــرتجح عنــده أحــد األمــرين علــى اآلخــر. فــالراجح ظــن، واملرجــوح وهــم: كــأن يقــول: طفــت أربعــة 

  هللا.أشواط  وحيتمل أا ثالثة، والظن درجات أعالها غلبة الظن كما سيأيت إن شاء ا
وإزاحـــة الشـــك وحتقيـــق األمـــر. واليقـــني ضـــد  )2((اليقـــني العلـــم )1(والشـــك ضـــد اليقـــني جـــاء يف لســـان العـــرب

  الشك. . وهو يف األصل مبعىن االستقرار. يقال: يقن املاء يف احلوض إذا استقر ودام).
أي  )3(رمجـت)والشك يف األصل االتصال وللزوق، ومنه حـديث الغامديـة (أمـر ـا فشـكت عليهـا ثياـا مث 

  شدت عليها ومجعت.
مث صار هذا اللفظ يطلق على الرتدد يف شيئني حبيث ال مييـل القلـب إىل أحـدمها. وقـول املصـنف رمحـه اهللا: 
(والظن جتويز . . .) فيه مساحمة فإن الظن ليس هو جتـويزاً، وإمنـا هـو الطـرف الـراجح املقابـل للطـرف املرجـوح، وهـو 

  الوهم كما ذكرنا.
الظـــن فهـــو قـــوة الظـــن فـــإن الظـــن يتزايـــد ويكـــون بعـــض الظـــن أقـــوى مـــن بعـــض. قـــال أبـــو هـــالل  وأمـــا غلبـــة

العســكري: (غلبــة الظــن عبــارة عــن طمأنينــة الظــن، وهــي رجحــان أحــد اجلــانبني علــى اجلانــب اآلخــر رجحانــاً مطلقــاً 
  .)4(يطرح معه اجلانب اآلخر. أ هـ)

فقهــاء، وجيــوز بنــاء األحكــام الشــرعية عليــه إذا فقــد والظــن وغلبــة الظــن كــل منهمــا يقــوم مقــام اليقــني عنــد ال
وهلـــذا جيـــب العمـــل خبـــرب الواحـــد إذا كـــان ثقـــة، وجيـــب العمـــل بشـــهادة  )1(اليقـــني الـــذي قلمـــا حيصـــل عنـــد االجتهـــاد

                                                
  ).13/457اللسان ( ) انظر1(
الصدر مبـا علـم، أ ) فرق أبو هالل العسكري بني العلم واليقني فقال: العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة. واليقني هو سكون النفس وثلج 2(

  .73هـ الفروق يف اللغة ص
  .1696) أخرجه مسلم برقم 3(
  .79) الفروق يف اللغة ص4(
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الشــاهدين وخـــرب املقـــومني إذا كانـــا عـــدلني. وجيـــب استصـــحاب حكـــم احلـــال الســـابق حـــال الشـــك، مثـــل الشـــك يف 
ن الظــاهر بقــاؤه، وعــدم حــدوث املشــكوك فيــه، قــال العالمــة ابــن فرحــون يف كتابــه  (تبصــرة احلــدث بعــد الطهــارة، أل

: (تنبيــه: وينـــزل منـــزلة التحقيــق الظــن الغالــب، ألن اإلنســان لــو وجــد وثيقــة يف تركــة مورثــة أو وجــد ذلــك )2(احلكــام)
احللـف مبجـرده. وهـذه األسـباب خبطه، أو خبط من يثق به، أو أخربه عـدل حبـق، املنقـول جـواز الـدعوى مبثـل هـذا، و 

ال تفيد إال الظن دون التحقيق، لكـن غالـب األحكـام والشـهادات إمنـا تنبـين علـى الظـن، وتنتــزل منــزلة التحقيـق). أ 
  هـ.

  .)3(ويف الفقه مسائل عديدة حكم فيها بالصحة بناء على ما يف ظن املكلف
الـذي ال يقـوم عليـه دليـل. بـل هـو قـائم علــى  وأمـا مـا ورد مـن النهـي عـن العمـل بـالظن. فهـو الظـن املرجـوح

وقــال  )4(����إن يّتبعــون إال الظــن وإن الظــن ال يغنــي مــن الحــق شــيئا����اهلــوى والغــرض املخــالف للشــرع قــال تعــاىل: 
  واهللا أعلم. )5(����إن يّتبعون إال الظن وما تهوى األنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى����تعاىل: 

                                                                                                                                                            
  وما بعدها. 47ص 1كالم مفيد حول هذا املوضوع فراجعه يف كتابه (االستقامة) ج  –رمحه اهللا  –ن تيمية ) لشيخ اإلسالم اب1(
  (امش كتاب فتح العلي املالك). 129) ص2(
  .65والتمهيد لإلسنوي ص 82) انظر القواعد والفوائد األصولية البن اللحام ص3(
  .28) سورة النجم، آية: 4(
  .23) سورة النجم، آية: 5(
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  تعريف أصول الفقه وأبوابه
  

أصــول الفقــه: طرقــه علــى ســبيل اإلجمــال وكيفيــة االســتدالل بهــا. وأبــواب أصــول الفقــه: (وعلــم 
أقسام الكالم، واألمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبــين، والظــاهر والمــؤول، واألفعــال 
والناســخ والمنســوخ، واإلجمــاع واألخبــار، والقيــاس، والحظــر واإلباحــة، وترتيــب األدلــة، وصــفة 

  ستفتي، وأحكام المجتهدين).المفتي والم
  هذا هو التعريف الثاين ألصول الفقه، وهو باعتباره لقباً هلذا الفن، وقد تقدم تعريفه باعتبار مفرديه.  
  قال: (علم أصول الفقه: طرقه على سبيل اإلمجال، وكيفية االستدالل ا).  
القواعـد العامـة الـيت حيتـاج إليهـا الفقيـه مثـل فقوله: (طرقه) أي طرق الفقه. واملراد أدلة الفقه اإلمجاليـة. وهـي   

األمــر للوجــوب، والنهــي للتحــرمي، واإلمجــاع حجــة، وحنــو ذلــك مــن املســائل الكليــة الــيت تبحــث يف أصــول الفقــه. أمــا 
وأقيمــوا الصــالة ����األدلــة التفصــيلية فــال تــذكر يف أصــول الفقــه إال علــى ســبيل التمثيــل واإليضــاح مثــل قولــه تعــاىل: 

ميثل به للفعل يف أنه ال يعم أقسامه، ومثـل اإلمجـاع علـى أن  )2(يف الكعبة �لألمر. مثل: صالته  )1(����اةوءاتوا الزك
  بنت االبن تأخذ السدس مع بنت الصلب حيث ال معصب هلما.

وعــرب املصــنف كغــرية بقولــه: (طــرق الفقــه) دون قولــه (أدلــة الفقــه) بنــاء علــى املشــهور عنــدهم، وهــو التفريــق 
  إلمارة وأكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي إمارات. وقد ذكرنا ضعف هذا الرأي فيما تقدم.بني الدليل وا

وقولــه: (وكيفيــة االســتدالل ــا) هــذا معطــوف علــى قولــه: (طرقــه) أي أن موضــوع أصــول الفقــه أدلــة الفقــه 
وهـو اتهـد، وإمنـا تركـه اإلمجالية، وكيفية االستدالل ا على األحكام. وبقـي أمـر ثالـث وهـو معرفـة حـال املسـتدل، 

املصــنف ألن كيفيــة االســتدالل جتــّر إىل صــفات مــن يســتدل ــا، فــاكتفى بــذكر كيفيــة االســتدالل عــن ذكــر صــفات 
من يستدل ا وهو اتهد. وسيذكر ذلك يف آخر الورقات. حيث قال: (ومن شـروط املفـيت أن يكـون عاملـاً بالفقـه 

  . . إخل).
ســتدالل ــا) أي كيفيــة االســتدالل بطــرق الفقــه اإلمجاليــة، وذلــك مبعرفــة دالالت واملــراد بقولــه: (وكيفيــة اال

األلفـــاظ، وشـــروط االســـتدالل. فمـــن دالالت األلفـــاظ العمـــوم واخلصـــوص واإلطـــالق والتقييـــد، وشـــروط االســـتدالل  
  ل الفقه.كحمل املطلق على املقيد، وختصيص العام، ومعرفة الرتجيح عند التعارض وحنو ذلك مما يبحث يف أصو 

مث ذكر املصنف األبواب اليت تضمنها أصول الفقه، ألجل أن ينشط هلا القارئ ويستعد هلا، ومل يذكر 
  املطلق واملقيد ألنه سيذكرمها يف الكالم على العام واخلاص للمناسبة بينهما. واهللا أعلم. 

                                                
  .43) سورة البقرة، آية: 1(
  ) وغريمها.1329) ومسلم (برقم 388) أخرجه البخاري برقم (2(
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  الكــالم
  

وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم (فأما أقسام الكالم فأقل ما يتركب منه الكالم: اسمان، أو اسم 
  وحرف).

يعــىن أهــل األصــول مبباحــث الكــالم وأقســامه، وهــي مباحــث حنويــة وبالغيــة، وذلــك ألــا هــي املــدخل إىل 
أصول الفقه حيث إن األصول يعتمد على الكتاب السنة، واالستدالل ما متوقف على معرفـة اللغـة العربيـة ألمـا 

  غة ال ميكنه استنباط األحكام من الكتاب والسنة استنباطاً صحيحاً.بلسان عريب مبني، ومن ال يعرف الل
  قوله: (فأما أقسام الكالم . . إخل).
  الكالم لغة: اللفظ املوضوع ملعىن.

  نبينا. �واصطالحاً: اللفظ املفيد مثل: اهللا ربنا، وحممد 
مــا يرتكــب منــه الكــالم ومل يــذكر املصــنف تعريــف الكــالم، بــل اكتفــى بأقــل مــا يرتكــب منــه، فــذكر أن أقــل 

امسان كما مثلنا، أو اسم وفعل مثل: جاء احلق، وزهق الباطل. فهذا فعل وفاعـل، ومثـل وقضـي األمـر. فعـل ونائـب 
فاعل أو فعل وحرف مثل: ما قام ومل يقم. وهذا أثبته قوم منهم املصنف، فلـم يعـدوا الضـمري يف قـام ومل يقـم الراجـع 

لعـدم ظهـوره ووجـوده. وعـده النحويـون كلمـة يف حكـم امللفـوظ املوجـود، وتتوقـف  مل يعدوه كلمـة –مثًال  –إىل زيد 
الفائــدة الكالميــة عليــه، وهــو ضــمري مســترت، واملســترت كالثابــت وقولــه (أو اســم وحــرف) هــذا يف النــداء مثــل: يــا اهللا. 

داء نائــب عنــه، فريجــع وهــذا فيــه نظــر. ألن الكــالم هــو املقــدر مــن الفعــل وفاعلــه ألن تقــديره: أدعــو اهللا. وحــرف النــ
ذلـــك إىل صـــورة االســـم مـــع الفعـــل. وغـــرض املصـــنف وغـــريه مـــن األصـــوليني بيـــان أقســـام اجلمـــل ومعرفـــة املفـــرد مـــن 

  املركب، فلذلك مل يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون.
معــىن والكــالم مجــع كلمــة. وهــي اســم وفعــل وحــرف. ووجــه احلصــر يف الثالثــة أن الكلمــة إمــا أن تــدل علــى 

يف نفسها أو ال. فـإن مل تـدل علـى معـىن يف نفسـها بـل يف غريهـا فهـي احلـرف مثـل: الطـالب يف الفصـل. وإن دلـت 
على معىن يف نفسها وأشعرت هيئتها بزمن فهي الفعل كقام ويقوم وقم، وإن مل تشعر هيئتها بزمن فهي االسـم مثـل 

  حممد.
  ا، فإن األمساء من النظرة األصولية ثالثة أنواع:واألمساء واألفعال واحلروف متس احلاجة إىل معرفته

  ما يفيد العموم كاألمساء املوصولة والنكرة يف سياق النفي. )1
 ما يفيد اإلطالق كالنكرة يف سياق اإلثبات. )2

ما يفيد اخلصوص كاألعالم. وتفصيل ذلك يـأيت يف حملـه إن شـاء اهللا وكـذا مـا يتعلـق بالفعـل. وأمـا احلـروف  )3
 معرفتها كالواو والفاء وعلى اجلارة وغريها. فالفقيه حباجة إىل

  هذا ما يتعلق بأقسام الكالم من حيثية ما يرتكب منه، واهللا أعلم.
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  أقسام الكالم باعتبار مدلوله
  

  (والكالم ينقسم إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار. وينقسم أيضًا: إلى تمن وعرض وقسم).
  ما يرتكب منه شرع يف ذكر أقسامه باعتبار مدلوله.ملا فرغ املصنف من ذكر أقسام الكالم باعتبار   
  قوله: (والكالم ينقسم إىل أمر) وهو ما يدل على طلب الفعل حنو: أطع والديك.  
  قوله: (وي) وهو ما يدل على طلب الرتك. حنو: ال تكذب يف حديثك.  
  قوله: (وخرب) وهو ما حيتمل الصدق والكذب حنو: سافر خالد.  
وهــو االســتفهام. وهــو طلــب العلــم بشــيء مل يكــن معلومــاً مــن قبــل. حنــو: هــل فهمــت  قولــه: (واســتخبار)  

  املسألة؟ أحضر خالد أم عاصم؟
قوله: (وينقسم أيضاً إىل متـّن) وهو طلب الشيء احملبوب الذي ال يرجى حصوله إما لكونـه مسـتحيالً حنـو:   

  يل ماًال فأحج به. ليت الشباب يعود يوماً. أو بعيد املنال كقول منقطع الرجاء: ليس
  وقوله: (وعرض) بسكون الراء. هو الطل برفق حنو: أال تنـزل عندنا.  
  وقوله: (وقسم) بفتح القاف والسني، هو احللف حنو: واهللا ألفعلن اخلري.  
وإمنــا قـــال املصـــنف (وينقســم أيضـــاً . . ) مـــع أن مـــا قبلــه ومـــا بعـــده تقســـيم األول. وأنــه يـــرد عليـــه التقســـيم   
  .)1(ن اجلميع تقسيم واحدالثاين. وأ

  وهناك تقسيم أخصر من هذا، كما عند البالغيني، وهو أن الكالم قسمان:
  خرب: وتقدم تعريفه، ويأيت شرحه إن شرحه إن شاء اهللا يف باب األخبار. )1
إنشاء: وهو ما ال حيتمل الصدق والكذب، كقولك: اكتب. ألن مدلوله ال حيصل إال بـالتلفظ بـه، فـال يقـال:  )2

 ق أو كذب.إنه صد

ــاء: األمـــر والنهـــي واالســـتفهام والتمـــين ومنـــه العـــرض. وهـــذا هـــو اإلنشـــاء الطلـــيب، ومنـــه القســـم وهـــو  ومـــن اإلنشـ
  اإلنشاء غري الطليب.

وأهـــم هـــذه األنـــواع: األمـــر والنهـــي. وســـيأيت الكـــالم فيهمـــا إن شـــاء اهللا، وأمـــا بقيـــة األنـــواع فـــال يرتتـــب عليهـــا يف 
  .األصول كبري فائدة واهللا أعلم

                                                
  ).1/146) انظر الربهان إلمام احلرمني (1(
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  أقسام الكالم باعتبار استعماله
  

(ومن وجه آخر ينقسم إلى: حقيقة ومجاز. فالحقيقــة: مــا بقــي فــي االســتعمال علــى موضــوعه، 

وقيـــل: مـــا اســـتعمل فيمـــا اصـــطلح عليـــه مـــن المخاطبـــة. والمجـــاز: مـــا تجـــوز عـــن موضـــوعه. 

  والحقيقة إما لغوية وٕاما شرعية وٕاما عرفية).

  ل اللفظ إىل قسمني:ينقسم الكالم باعتبار استعما

  الثاين: جماز.    األول: حقيقة. 

  فاحلقيقة: ما بقي يف االستعمال على موضوعه.

مثل كلمة: أسد للحيوان املفرتس. فإذا قلت: رأيت أسداً. فهي حقيقة ألا لفظ بقي يف االستعمال على 

  ما وضع له وهو احليوان.

فــال يشــمل الشــرعية والعرفيــة كمــا ســيأيت، وعليــه فهمــا وهــذا التعريــف يــرد عليــه أنــه خــاص باحلقيقــة اللغويــة، 

  من ااز عند املصنف.

مث ذكــر املصــنف تعريفــاً آخــر للحقيقــة وهــو: مــا اســتعمل فيمــا اصــطلح عليــه مــن املخاطبــة. فقولــه: مــا: أي 

  لفظ.

  وقوله: استعمل: مبين للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت يعود على ما.

  .وقوله: فيما: أي يف معىن

  وقوله اصطلح عليه: مبين للمجهول. وما بعده نائب فاعل. أي اصطلح على أن هذا املعىن لذلك اللفظ.

وقولــه: مــن املخاطبــة: بكســر الطــاء علــى زنــة اســم الفاعــل. أي مــن اجلماعــة املخاطبــة غريهــا. أي خاطبــت 

موضـوعه اللغـوي أو مل يبـق علـى غريها بذلك اللفظ وعينته للداللة على ذلك املعىن بنفسـه، سـواء بقـي اللفـظ علـى 

  موضوعه اللغوي، بأن بقي على موضوعه الشرعي أو العريف.

واالصـــطالح معنـــاه: اتفـــاق قـــوم علـــى اســـتعمال شـــيء يف شـــيء معلـــوم عنـــدهم. كاتفـــاق أهـــل الشـــرع علـــى 

لغـة علـى اسـتعمال استعمال الصالة يف التعبـد هللا تعـاىل بأفعـال وأقـوال أوهلـا التكبـري وآخرهـا التسـليم. واتفـاق أهـل ال

  الصالة مبعىن الدعاء. وهكذا الدابة عند أهل العرف تطلق على ذوات األربع فقط كالفرس.
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وهـــذا التعريـــف يعـــم أنـــواع احلقيقـــة الثالثـــة. وقـــد أثبـــت املصـــنف احلقيقـــة الشـــرعية والعرفيـــة وهـــذا يـــدل علـــى 

  هللا أعلم.اختياره هلذا التعريف وإن كان تقدميه للتعريف األول يقتضي ترجيحه وا

  .)1(وهناك تعريف أخصر وأمشل وهو: احلقيقة: اللفظ املستعمل فيما وضع له

  فقوله: (اللفظ): جنس يف التعريف يشمل املعرف وغريه.

  وقوله: (املستعمل): قيد يف التعريف خيرج املهمل. وهو الذي ليس له معىن مثل ديز مقلوب زيد.

  ، ألن ااز يف غري ما وضع له.وقوله: (فيما وضع له): قيد ثان خيرج ااز

  مث ذكر املصنف أن احلقيقة ثالثة أنواع:

  حقيقة لغوية: وهي اللفظ املستعمل فيما وضع له يف اللغة. مثل الصيام فهو يف اللغة اإلمساك. قال النابغة: )1

  خيل صيام وخيل غير صائمة

  تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما        
 ركة. وقيل: عن العلف.أي خيل ممسكة عن اجلري واحل    

حقيقة شرعية: وهـي اللفـظ املسـتعمل فيمـا وضـع لـه يف الشـرع. كالصـالة معناهـا: التعبـد هللا تعـاىل بأفعـال وأقـوال  )2

 أوهلا التكبري وآخرها التسليم على الصفة املخصوصة.

 حقيقة عرفية: وهي اللفظ املستعمل فيما وضع له يف العرف. وهي نوعان: )3

عــارف عليــه عامــة أهــل العــرف، مثــل لفــظ الدابــة فهــي يف  اللغــة اســم لكــل مــا عرفيــة عامــة: وهــي مــا ت  ) أ

  يدب على األرض غري أن العرف خصصه بذوات األربع كما تقدم. 

عرفية خاصة: وهي ما تعارف عليه بعض الطوائف من األلفـاظ الـيت وضـعوها ملعـىن عنـدهم. مثـل اجلـزم   ) ب

 ني نوع من اإلعراب.فهو يف اللغة القطع كما يف القاموس. وعند النحوي

  فاحلقيقة العرفية العامة هي اليت مل يتعني ناقلها من املعىن اللغوي. واخلاصة عكسها.

هذا وقد أشار ابن بدران رمحه اهللا إىل الفائدة من معرفة أقسام احلقيقة فقال: (ومىت ورد اللفـظ وجـب محلـه 

  أ هـ. )2(على احلقيقة يف بابه لغة أو شرعاً أو عرفاً)

                                                
  .21) انظر: اإلرشاد للشوكاين ص1(
  .174) املدخل البن بدران ص2(
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ا يتعلق باحلقيقة. وأما اـاز فقـد عرفـه بقولـه: (مـا جتـوز عـن موضـوعه): فقولـه: (مـا جتـوز) بضـم التـاء هذا م

واجليم وتشديد الواو مكسورة مبين للمجهول، ويصح فتح التاء مبنياً للفاعل. أي ما تعدى به عـن موضـوعه. فنقـل 

سداً يرمي، فكلمـة أسـد تعـدى ـا عـن موضـوعها يف االستعمال عن معناه األصلي إىل معناه اازي ومثاله: رأيت أ

  األول وهو احليوان املفرتس، ونقلت إىل الرجل الشجاع.

وهــذا التعريــف مبــين علــى التعريــف األول للحقيقــة وهــو (مــا بقــي يف االســتعمال علــى موضــوعه) وأمــا علــى 

خاطبــة) وعلــى التعريــف الــذي التعريــف الثــاين للحقيقــة فيكــون اــاز: (مــا اســتعمل يف غــري مــا اصــطلح عليــه مــن امل

  ذكرناه يكون ااز: اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له. وهذا أوضح. واهللا أعلم.
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  أنــواع اBـــاز
  

ــل قولــــه  ــادة مثــ ــتعارة. فالمجــــاز بالزيــ ــادة أو نقصــــان أو نقــــل أو اســ ــاز إمــــا أن يكــــون بزيــ (والمجــ

 )2(����وســـئل القريـــة����تعـــالى: والمجـــاز بالنقصـــان مثـــل قولـــه  )1(����لـــيس كمثلـــه شـــيء����تعـــالى: 

جــدارًا ���� والمجــاز بالنقــل كالغــائط فيمــا يخــرج مــن اإلنســان. والمجــاز باالســتعارة كقولــه تعــالى:

  ).)3(����يريد أن ينقض
  ملا ذكر املصنف أنواع احلقيقة بعد تعريفها ذكر هنا أنواع ااز بعد تعريفه. وااز نوعان:

  نقل الكلمة من معناها األصلي إىل املعىن اازي.جماز بالكلمة: وهو ما تقدم تعريفه. حيث ت )1
جماز باإلسناد: وهو ااز العقلي. حيث يكـون التجـوز باإلسـناد، فيسـند الفعـل أو مـا يف معنـاه إىل غـري مـا  )2

هــو لــه يف احلقيقــة، والبــد مــن عالقــة مــع وجــود قرينــة متنــع مــن إرادة املعــىن األصــلي مثــل: بــين األمــري قصــراً. 
 ر يف األصول، وإمنا يذكر يف علم البيان وذكرته لتكميل القسمة. وليس هلذا ذك

وشــرط اــاز بالكلمــة وجــود عالقــة بــني املعــىن األصــلي واملعــىن اــازي، ووجــود قرينــة مانعــة مــن إرادة املعــىن 
  األصلي. كما يف املثال املتقدم: رأيت أسداً يرمي.
  قل أو استعارة): ذكر أن ااز بالكلمة أربعة أنواع:قوله: (وااز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو ن

فقـالوا: إن الكـاف زائـدة لتوكيـد نفـي املثـل، ولـو  )4(����لــيس كمثلــه شــيء����جماز بالزيـادة: ومثالـه قولـه تعـاىل:  )1
مل تكن زائدة لكانت مبعىن (مثل) وهذا باطل ملا يلزم عليه من إثبات املثل هللا تعـاىل إذ يصـري املعـىن: (لـيس 

  .)5(له شيء) واملنفي مثل املثل، فيكون املثل ثابتاً وهذا باطل ألن القصد نفيهمثل مث
أي أهــل القريــة ففيــه حــذف، للقطــع  ����واســأل القريــة����جمــاز بالنقصــان: أي باحلــذف. ومثالــه قولــه تعــاىل:  )2

ــؤاهلا وإجابتهـــ ــة وسـ ــا عبـــارة عـــن األبنيـــة اتمعـ ــؤال القريـــة، ألـ ـــة ال سـ ــل القري ــؤال أهـ ــن بـــأن املقصـــود سـ ا مـ
 .)1(احملال

                                                
  .11) سورة الشورى، آية: 1(
  .82) سورة يوسف، آية: 2(
  .87) سورة الكهف، آية: 3(
  .11) سورة الشورى، آية 4(
ت تقــول: مثلــي ال يفعــل  ) أمـا علــى القــول بنفـي اــاز يف القــرآن فــال جمـاز يف اآليــة، ألن العــرب تقــيم املثـل مقــام الــنفس، فيطلقــون املثـل ويريــدون بــه الــذات. فأنـ5(

] أي علـى أن القـرآن مـن عنـد اهللا، فيكـون 10حقـاف، آيـة: [سـورة األ�وشهد شاهد مـن بـين إسـرائيل علـى مثلـه� كذا. أي: أنا ال أفعل كذلك. قال تعاىل 
(انظـــر رســـالة معــىن اآليـــة (لـــيس مثــل ذات اهللا شـــيء) وإذا انتفـــت املماثلــة يف الـــذات انتفـــت املماثلـــة يف الصــفات، ألن القـــول يف الصـــفات كــالقول يف الـــذات 

  ).134، بطالن ااز ص36الشنقيطي "منع جواز ااز" ص
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  فإن قيل: تعريف ااز ال يصدق على ااز بالزيادة والنقصان ألنه مل يستعمل اللفظ يف غري موضعه.

فــاجلواب: أنــه منــه، حيــث اســتعمل نفــي مثــل املثــل يف نفــي املثــل وســؤال القريــة يف ســؤال أهلهــا، وقــال 

 .)2(لي إىل نوع آخر من اإلعرابالبالغيون: إنه جماز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعراا األص

جمــاز بالنقــل: ومثالــه كلمــة (الغــائط) فهــو يف أصــل الوضــع اســم للمكــان املطمــئن مــن األرض، تقضــي فيــه  )3

احلاجــة طلبــاً للســرت. مث نقــل وصــار يطلــق علــى الفضــلة اخلارجــة مــن اإلنســان، والعالقــة اــاورة. ألــا جتــاور 

 .)3(املكان املطمئن غالباً 

حيث شبه ميل اجلدار إىل السـقوط بـإرادة  )4(����جدار يريد أن ينقض����ارة: ومثاله قوله تعاىل: جماز باالستع )4

السقوط اليت هي من صفات احلي، جبامع القرب من الفعل يف كـل. مث اسـتعري اللفـظ الـدال علـى املشـبه بـه 

 .للمشبه، مث اشتق منه (يريد) مبعىن (مييل) على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية.

وظــاهر عبــارة املصــنف يف قولــه (أو نقــل) تــوهم أن النقــل قســم مــن اــاز ومقابــل لألقســام األخــرى ولــيس  

  كذلك، فإن النقل يعم مجيع أنواع ااز بالكلمة كما تقدم يف تعريفه.

وهـذا وحمـل احلقيقــة واـاز كتـب البالغــة (علـم البيـان) واألصــوليون يـذكرون ذلـك، ألن البحــث يف دالالت 

  لفاظ من أهم موضوعات علم األصول، وداللة اللفظ على املعىن قد تكون حقيقة وقد تكون جمازاً.األ

واعلـم أن تقســيم الكــالم إىل حقيقــة وجمــاز هــو املشــهور عنــد املتــأخرين يف القــرآن وغــريه، ومــنهم مــن قــال ال 

قـاص مـن الشـافعية، ومـن أهـل العلـم جماز يف القرآن، وهو قول ابن خويز منداد من املالكية، وقول الظاهرية وابن ال

من قال ال جماز يف القرآن وال يف غريه وبه قال أبو إسحاق األسفراييين وأبـو علـي الفارسـي مـن املتقـدمني كمـا عـزاه 

، ومــن املتــأخرين الشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي رمحــه اهللا يف رســالة خاصــة )5(هلمــا ابــن الســبكي يف مجــع  اجلوامــع

                                                                                                                                                            
القتضـاء فهـو ول بنفي ااز فـإن املـراد بالقريـة جمتمـع النـاس أو أن املضـاف يف اآليـة كأنـه مـذكور ألنـه مـدلول عليـه باالقتضـاء ومـا دّل عليـه بطريـق ا) أما على الق1(

ومـن الثـاين:  �أخرجتـك وكأين من قرية هي أشـد قـوة مـن قريتـك الـيت�على احلقيقة. أو أن لفظ القرية يدخل يف مسماه احلال واحملل. فمن األول قوله تعاىل: 
  [انظر املصدرين السابقني].�أو كالذي مّر على قرية وهي خاوية على عروشها�

  .336) انظر التلخيص يف علوم البالغة للقزويين ص2(
قضـى حاجتـه فصـار اللفـظ حقيقـة ) ليس يف اآلية جماز ألن إطالق (الغاط) على الرباز أو احلدث حقيقة عرفية ألن اإلنسان يف العـادة إمنـا جيـيء مـن الغـاط إذا 3(

  ).138عرفية يفهم منها التغوط. (بطالن ااز ص
  .77) سورة الكهف، آية: 4(
  ).1/308) انظر مجع اجلوامع (5(
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ذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحهمـا اهللا، وبـني شـيخ اإلسـالم أن هـذا التقسـيم ، وقد نصر ه))1ذا

اصــطالح حـــادث بعــد القـــرون املفضــلة مل يـــتكلم بــه أحـــد مــن الصـــحابة والتــابعني وال أحـــد مــن األئمـــة وال علمـــاء 

ون ســلما لنفـي كثـري مـن صــفات اهللا اللغـة، والظـاهر أن اـاز إمنـا جــاء مـن جهـة املعتزلـة وحنــوهم مـن املتكلمـني ليكـ

  تعاىل بإدعاء أا جماز، وهذا من أعظم وسائل التعطيل.

بطــالن هــذا التقســيم، وأن مــن ذهــب إىل ذلــك فقــد تكلــم بــال علــم وابتــدع يف  –أيضــاً  –كمــا بــني الشــيخ 
ن مث اسـتعملت الشرع وخالف العقل، ومما يدل على بطالن ذلـك أنـه ال أحـد يثبـت أن العـرب وضـعت ألفاظـاً ملعـا

  .)2(هذا الوضع يف معان أخر، ومن ادعى أنه يعلم وضعاً تقدم ذلك فهو مبطل
وكـــل مـــا يســـميه القـــائلون باـــاز جمـــازاً فهـــو عنـــد مـــن يقـــول بنفـــي اـــاز أســـلوب مـــن أســـاليب اللغـــة العربيـــة 

  حمله. املتنوعة، بعضها يتضح املراد منه بال قيد، وبعضه حيتاج إىل قيد وكل منهما حقيقة يف
  
  

                                                
  املطبوعة ضمن اجلزء العاشر من أضواء البيان. 8) انظر رسالة (منع جواز ااز) ص1(
  وراجع كتاب (بطالن ااز) بقلم: مصطفى عيد الصياصنة.) 2/13) انظر فهارس فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (2(
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  األمــــر
  

(واألمـــر اســـتدعاء الفعـــل بـــالقول ممـــن هـــو دونـــه علـــى ســـبيل الوجوب،والصـــيغة الدالـــة عليـــه: 

افعــل. وهــي عنــد اإلطــالق والتجــرد عــن القرينــة تحمــل عليــه إال مــا دل الــدليل علــى أن المــراد 

  منه الندب أو اإلباحة فيحمل عليه).
ل الفقــه، ألن مــدار التكليــف علــى األوامــر والنــواهي. فالبــد بــاب األمــر والنهــي مــن األبــواب املهمــة يف أصــو 

: (فـأحق مـا يبـدأ بـه يف البيـان األمـر )1(من معرفـة أحكامهمـا ومـا يرتتـب علـى خمالفتهمـا، يقـول السرخسـي يف أصـوله
  والنهي ألن معظم االبتالء ما، ومبعرفتها تتم معرفة األحكام ويتميز احلالل من احلرام). أ هـ.

مر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب) هذا تعريف األمر. وهو مـن أحسـن قوله (األ
  التعاريف.

وقوله: استدعاء: أي طلب وهذا جنس يشمل األمر والنهي، واملراد بالفعل:  اإلجيـاد ليشـمل الفعـل املـأمور 
  .)3(����راً واذكروا اهللا كثي����والقول املأمور به مثل:  )2(����وءاتوا الزكاة����به مثل: 

  واملعىن أن األمر طلب إجياد فعل أو إجياد قول. وهذا القيد خيرج النهي ألنه استدعاء الرتك كما سيأيت.
وقوله: بالقول: أي باللفظ  الدال عليه. واملراد صيغ األمر وهـذا قيـد ثـان إلخـراج اإلشـارة فإـا وإن أفـادت 

  طلب الفعل، لكنها ال تسمى أمراً.
) أي دون الطالب يف الرتبة، وهذا قيـد ثالـث خـرج بـه اسـتدعاء الفعـل ممـن سـاواه وهـذا وقوله (ممن هو دونه

  .)4(التماس. أو ممن هو فوقه وهذا دعاء وسؤال. وعلى هذا فطلب الفعل يسمى أمراً مع العلو
  قال األخضري:

  وفي التساوي فالتماس وقعا    أمر مع استعال وعكسه دعا 
ــوب)  ــبيل الوجــ ــدب وقـــول املصــــنف: (علـــى ســ ــع إلخــــراج النــ ــذا قيــــد رابـ ــتدعاء) وهــ ــق بقولــــه: (اسـ ــذا متعلــ هـ

واإلباحة وغريمها، وفيه بيان أن صيغة األمـر تقتضـي الوجـوب، وهـذا عنـد اإلطـالق، أي التجـرد مـن القـرائن الصـارفة 
  لألمر عن الوجوب إىل غريه.

                                                
  .11) أصول السرخسي ص1(
  .43) سورة البقرة، آية: 2(
  .10) سورة اجلمعة، آية 3(
واالســتعالء:  وهــي كونــه أعلــى مــن املــأمور. –بكســر املــيم  –. والعلــو معنــاه: هيئــة راجعــة إىل اآلمــر 71) انظـر غايــة املــرام يف شــرح مقدمــة اإلمــام للتلمســاين ص4(

  ).173م1وهو كون الطلب بغلظة وقهر. انظر (نثر الورود  –بسكون امليم  –هيئة يف األمر 
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قـون علـى أن املنـدوب مـأمور والظاهر أن املؤلف يرى أن املندوب ليس مأموراً به لعدم وجوبه وحتتمـه، واحملق

بــه ألنــه طاعــة إمجاعــاً، والطاعــة فعــل مــأمور بــه، وإن كــان غــري واجــب، فيكــون األمــر أمــر إجيــاب وأمــر اســتحباب. 

  وتقدم ذلك يف الكالم على املندوب.

قوله: (على سبيل الوجوب) صيغة األمر إما أن تكـون جمـرد عـن القرينـة، وإمـا أن تكـون مقيـدة، فـإن كانـت 

فهـذا  )1(����وأقيمــوا  الصــالة  وءاتــوا الزكــاة ����املختار ما ذكره املصنف من أا تقتضي الوجـوب كقولـه تعـاىل: جمردة ف

حيمـــل علـــى الوجـــوب لعـــدم قرينـــة تصـــرفه عنـــه ونســـب يف شـــرح الكوكـــب املنـــري هـــذا القـــول إىل اجلمهـــور مـــن أربـــاب 

  .)2( ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب)املذاهب األربعة، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا (وأمر اهللا

فيحــذر الــذين يخــالفون عــن أمــره أن تصــيبهم فتنــة أو ����واألدلــة علــى ذلــك كثــرية جــداً منهــا قولــه تعــاىل: 

  .)3(����يصيبهم عذاب أليم

بالفتنــة وهــي الزيــغ، أو بالعــذاب األلــيم، وال  �ووجــه الداللــة: أن اهللا تعــاىل توعــد املخــالفني ألمــر الرســول 

املطلــق يقتضــي الوجــوب. قــال القــرطيب: (ــذه  �عــد بــذلك إال علــى تــرك واجــب، فــدل علــى أن أمــر الرســول يتو 

  .)4(اآلية استدل الفقهاء على أن األمر للوجوب . . )

أقــم ����وقولــه: (والصــيغة الدالــة عليــه: افعــل) أي أن األمــر البــد لــه مــن صــيغة تــدل عليــه وهــي (افعــل) مثــل: 

ــدلوك الشــمس واملــراد بــذلك كــل مــا يــدل علــى طلــب الفعــل مــن أي صــيغة، فيشــمل افعلــي وافعلــوا  )5(����الصــالة ل

، واملصــدر النائــب عــن )6(����علــيكم أنفســكم����وحنومهــا، وممــا يــدل علــى طلــب الفعــل اســم فعــل األمــر كقولــه تعــاىل: 

وليكتــب بيــنكم ����واملضـارع املقـرون بـالم األمـر كقولـه تعـاىل:  )7(����وبالوالــدين إحســاناً ����فعل األمر مثل قوله تعاىل: 

  .)8(����كاتب بالعدل

  وهناك صيغ أخرى تدل على طلب الفعل ومنها:
                                                

  .43) سورة البقرة، آية: 1(
  .26) القواعد النورانية ص2(
  .63) سورة النور، آية 3(
  ).12/322) تفسري القرطيب (4(
  .78) سورة اإلسراء، آية: 5(
  .105) سورة املائدة، آية: 6(
  .83) سورة البقرة، آية: 7(
  .282) سورة البقرة، آية: 8(
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وحـديث ابـن عبـاس يف وفـد عبـد  )1(����إن اهللا يأمر بالعدل واإلحســان����التصريح بلفظ األمر كقوله تعـاىل:  )1

  .)2(القيس وفيه (آمركم بأربع . . )

وحــديث ابــن عمــر رضــي  )3(����كتــب علــيكم الصــيام����لفــظ فــرض أو وجــب أو كتــب وحنوهــا. قــال تعــاىل:  )2

 .)4(زكاة الفطر يف رمضان) �اهللا عنهما قال: (فرض رسول اهللا 

وصف الفعل بأنه طاعة أو ميدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقـاب وغريهـا،   )3

 .)5((أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا. وقال بالسبابة والوسطى) �كقوله 

اإلطــالق والتجــرد عــن القرينــة حتمــل عليــه إال مــا دل الــدليل علــى أن املــراد منــه النــدب أو  قولــه: (وهــي عنــد

اإلباحــة فيحمــل عليــه) هــذا بيــان النــوع الثــاين مــن األوامــر وهــو مــا اقــرتن بقرينــة فيصــرف األمــر حســب هــذه القرينــة، 

إىل غــريه. كالنــدب، ومثالــه: ألن صــيغة األمــر ال حتمــل علــى غــري الوجــوب إال إذا وجــد دليــل صــارف عــن الوجــوب 

  .)6(قال: (صلوا قبل صالة املغرب، قال يف الثالثة: ملن شاء . . ) �حديث عبد اهللا املزين أن النيب 

. والقرينــة الصــارفة يف األول قولــه (ملــن شــاء) )7(����وإذا حللــتم فاصـــطادوا����أو اإلباحــة ومثالــه قــول تعــاىل: 

وحــرم علــيكم صــيد ����ألن االصــطياد يف اإلحــرام حــرام، لقولــه تعــاىل:  ويف الثــاين هــي أن األمــر بعــد احلظــر لإلباحــة

  أي حمرمني. )8(����البر ما دمتم حرماً 

ومــن هنــا قــال األصــوليون: األمــر بعــد احلظــر لإلباحــة واحتجــوا بــأن هــذا النــوع مــن األمــر لإلباحــة يف أغلــب 

بعــد قولــه تعــاىل:  )9(����أمــركم اهللا فــإذا تطّهــرن فــأتوهن مــن حيــث����اســتعماالت الشــرع، كمــا مثلنــا. وكقولــه تعــاىل: 

يف جــواب  )1((افعــل وال حــرج) �، وقــد يكــون يف مقــام يتــوهم فيــه احلظــر كقولــه )10(����وال تقربــوهّن حتــى يطهــرن����

                                                
  .90) سورة النحل، آية: 1(

  .17ومسلم برقم  53) أخرجه البخاري برقم 2(

  .183) سورة البقرة، آية: 3(

  .984ومسلم برقم  1423) أخرجه البخاري برقم 4(

  ).10/436) رواه البخاري (5(

  .1128) أخرجه البخاري برقم 6(

  .2ائدة، آية: ) سورة امل7(

  .96) سورة املائدة، آية:8(

  .222) سورة البقرة، آية: 9(

  222) سورة البقرة، آية: 10(
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مــن ســألوه يف حجــة الــوداع عــن تقــدمي أفعــال احلــج الــيت تفعــل يــوم العيــد بعضــها علــى بعــض وكقولــه يف قصــة اللــديغ 

  .)2((اقسموا واضربوا يل بسهم)

يرى آخرون أن األمر بعد احلظر يرجع إىل ما كان عليه قبل احلظر، قال ابـن كثـري عنـد تفسـري آيـة املائـدة: و 

أنــه يــرد احلكــم إىل مــا كــان عليــه قبــل النهــي.  )4(: (والصــحيح الــذي يثبــت علــى الســرب)3(����وإذا حللــتم فاصــطادوا����

اً فمبــاح، ومــن قــال: إنــه علــى الوجــوب ينــتقض فــإن كــان واجبــاً رده واجبــاً، وإن كــان مســتحباً فمســتحب، أو مباحــ

عليه بآيات كثرية، ومن قال: إنه لإلباحـة يـرد عليـه بآيـات أخـر. والـذي ينـتظم األدلـة كلهـا هـذا الـذي ذكرنـاه، كمـا 

  أ هـ. )5(أختاره بعض علماء األصول واهللا أعلم)

ــتك فــــدعي ال ـــإذا أقبلــــت حيضــ ـــديث: "فـ ــي عــــاد إىل الوجــــوب حـ ــد ــ ـــرت فمثــــال: أمــــر بعــ صــــالة، وإذا أدبـ

  .)6(فاغسلي عنك الدم، مث صلي"

ــه تعـــاىل:  ــاً قولـ ــة، ومثالـــه أيضـ ــاحليض واجبـ ــالة قبـــل امتناعهـــا بـ ــاألمر بالصـــالة للوجـــوب، ألن الصـ فــــإذا ����فـ

فاألمر بقتل املشركني كان واجبـاً قبـل دخـول األشـهر احلـرم فمنـع مـن  )7(����انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركين

  بعد انسالخها، فريجع إىل ما كان عليه قبل املنع وهو الوجوب. أجلها، مث أمر به

فالزيـارة مسـتحبة قبـل املنـع مث ـي  )8(ومثال االستحباب حـديث: "كنـت يـتكم عـن زيـارة القبـور فزوروهـا"

  عنها، مث أمر ا فعاد األمر إىل االستحباب.

  وتقدمي مثل ما كان مباحاً مث ي عنه مث أمر به.

  و املختار، ألن احلظر كان لعارض، فإذا ارتفع العارض عاد األمر إىل ما كان عليه.وهذا القول ه

                                                                                                                                                            
  .1306ومسلم  83) رواه البخاري رقم 1(
  .2201ومسلم  2156) رواه البخاري 2(
  .2) سورة املائدة، آية: 3(
، والسرب يذكر غالباً مع التقسيم فيقال: السـرب والتقسـيم. وهـو أحـد مسـالك العلـة يف بـاب ) السرب لغة االختبار ومنه مسي ما خيترب به طول اجلرح وعرضه مسباراً 4(

ال سـرب (خمتصــر القيـاس ويــراد مـا حصــر األوصـاف املوجــودة يف األصـل الصــاحلة للعليـة يف عــدد مث إبطـال بعضــها بدليلـه فيتعــني البـاقي فاحلصــر تقسـيم واإلبطــ
  ).257الشنقيطي ص، مذكرة 2/236ابن احلاجب بشرح العضد 

  ).3/9) تفسري ابن كثري (5(
  .333ومسلم برقم  314، 226) أخرجه البخاري برقم 6(
  .5) سورة التوبة، آية: 7(
  .97) أخرجه مسلم برقم 8(
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مث إن هذا القول فيه مجـع بـني األدلـة، كمـا أشـار إليـه احلـافظ ابـن كثـري رمحـه اهللا، واختـار هـذا القـول الشـيخ 

ه الطـويف يف خمتصـر الروضــة تقـي الـدين ابـن تيميــة رمحـه اهللا، ورجحـه الشـيخ حممــد األمـني الشـنقيطي رمحـه اهللا. ونســب

  .)1(إىل األكثرين. واهللا أعلم

                                                
خمتصـر الروضـة ) 2/4، أضـواء البيـان (193، 192) مـذكرة الشـنقيطي علـى الروضـة ص3/60، شـرح الكوكـب املنـري (16) انظر املسودة يف أصول الفقه ص1(

  .86ص
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  من مسائل األمــر
  

(وال يقتضــي التكــرار علــى الصــحيح إال إذا دل الــدليل علــى قصــد التكــرار، وال يقتضــي الفــور. 

واألمــر بإيجــاد الفعــل أمــر بــه، وبمــا ال يــتم الفــل إال بــه كــاألمر بالصــالة أمــر بالطهــارة المؤديــة 

  عل خرج المأمور عن العهدة).إليها. وٕاذا ف
املسـألة األوىل قولــه: (وال يقتضــي التكـرار): اعلــم أن صــيغة األمـر تقتضــي فعــل املـأمور مــرة واحــدة قطعــاً وال 
خالف يف ذلك وإمنا اخلالف فيما زاد على املرة وهو التكرار، مبعىن فعل املأمور به كلما قـدر عليـه املكلـف، فـاألمر 

  ثالث صور: من حيث التكرار وعدمه له
وهللا علــى ����إمــا أن يقيــد مبــا يفيــد الوحــدة، فهــذا حيمــل علــى مــا يقيــد بــه، وال يقتضــي التكــرار كقولــه تعــاىل:  )1

فظـاهر اآليـة وجـوب تكـرار احلـج بتكـرار االسـتطاعة، لكـن  )1(����الناس حج البيت من استطاع إليــه ســبيال
فيحمــل  )2(أنــه يف العمــر مــرة واحــدة : أيف كــل عــام يــا رســول اهللا؟ فأجــاب مبــا يــدل علــى�سـئل رســول اهللا 

  األمر يف اآلية على الواحدة هلذا الدليل من السنة.
والصــحيح أنــه حيمــل علــى مــا قيــد بــه مــن إرادة التكــرار كمــا  )3(أن يقيــد مبــا يفيــد التكــرار، وهــذا فيــه خــالف )2

ـــه تعـــاىل:  ــرط كقول ــد يكـــون شـــرطاً، فالشـ ــد يكـــون صـــفة وقـ ــد قيـ ــا وإن كنــــتم ����رجحـــه املصـــنف. والقيـ جنبــ
 فكلما حصلت اجلنابة وجب التطهر بالغسل منها. )4(����فاّطّهروا

فكلمــا حصــلت الســرقة وجــب  )5(����والســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما����والصــفة كقولــه تعــاىل: 
  القطع، ما مل يكن تكرار السرقة قبل القطع.

وجـود العلـة، مبعـىن وهذا فيما إذا كان كل من الشرط والصفة علة ثابتة كما مثلنـا. فيكـون التكـرار ل
. فإن مل يكن علة ثابتة فـال تكـرار مثـل: إن جـاء زيـد فـاعتق عبـداً مـن )6(أنه كلما وجدت العلة وجد احلكم

 عبيدي. فإذا جاء زيد حصل ما علق عليه األمر، لكن ال يتكرر بتكرر جميئه.

 األمر املطلق الذي مل يقيد. فهذا فيه خالف هل يقتضي التكرار أو ال؟ )3

                                                
  .97) سورة آل عمران، آية 1(
  وأخرجه أصحاب السنن وأمحد. 1337) أخرجه مسلم برقم 2(
  ).1/123) االتفاق على أنه للتكرار. مع أن بعض احلنفية خالفوا فانظر كشف األسرار (3/46) نقل صاحب شرح الكوكب املنري (3(
  .6) سورة املائدة، آية: 4(
  .38ية: ) سورة املائدة، آ5(
  ).47، 3/46) شرح الكوكب املنري (6(



  45

قــال يقتضــي التكــرار، وهــذا حكــاه الغــزايل عــن أيب حنيفــة، وابــن القصــار عــن مالــك، وهــو روايــة  فمــنهم مــن
، ألن األمــر كــالنهي يف أن النهــي أفــاد وجــوب الــرتك واألمــر أفــاد وجــوب الفعــل، )1(عــن أمحــد اختارهــا أكثــر أصــحابه

الفعـل علـى االتصـال أبـداً وهـذا  فإذا كان النهي يفيد الرتك على االتصال أبـداً، وجـب أن يكـون األمـر يفيـد وجـوب
  معىن التكرار، واملراد به: حسب اإلمكان.

ــا قصـــد بـــه مـــن حتصـــيل املـــأمور بـــه يتحقـــق بـــاملرة  والقـــول الثـــاين أن األمـــر املطلـــق ال يقتضـــي التكـــرار ألن مـ
ه واملداومـــة الواحــدة واألصــل بــراءة الذمــة ممــا زاد عليهــا، بــل خيــرج املكلــف مــن عهدتــه مبــرة واحــدة، وال يلزمــه تكــرار 

يف الوجــود ال علــى كميــة الفعــل، ولــو  )2(عليــه، وذلــك ألن صــيغة األمــر ال تــدل إال علــى جمــرد إدخــال مــا هيــة الفعــل
قال السيد لعبده: ادخل السوق واشرت متراً، مل يعقل منه التكرار، ولو كرر العبـد ذلـك حلسـن لومـه، ولـو سـيده علـى 

  عدم التكرار لعد السيد خمطئاً.
فإنـه قـال: (وال يقتضـي التكـرار علـى الصـحيح) أي عنـد اإلطـالق كمـا  –هنـا  –ختيار املصنف وهذا هو ا

يدل عليه ما بعده، وهو رواية عن اإلمام أمحد اختارها أبو يعلى وتلميذه أبو اخلطـاب، وهـو الصـحيح عنـد احلنفيـة، 
  .)3(ورجح ذلك الطويف، وما إليه ابن قدامة، واختاره ابن احلاجب

األولون من أن األمر كاملنهي فغري صحيح للفرق بن األمر والنهي، ألن االنتهاء عـن الفعـل أبـداً  أما ما قاله
  ممكن، أما االشتغال به أبداً فغري ممكن فظهر الفرق.

وأمـا مــا فيــه التكـرار فــذلك لنصــوص أخـر وقــرائن وأســباب توجـب ذلــك، كالصــالة فـإن تكرارهــا يف كــل يــوم 
مـر ـا، وإمنـا لتكـرار أسـباا وهـي األوقـات. وممـا يتعلـق ـذا البحـث مسـألة إجـارة وليلة مخـس مـرات لـيس ألجـل األ

مؤذن بعد مؤذن فهل يكتفي باألول ألن األمر ال يقتضي التكرار؟ أو جييب كل مؤذن من باب تعدد السـبب؟ فيـه 
  .)4(احتمال

ن. فهــي للفــور، وســافر رأس املسـألة الثانيــة: قولــه: (وال تقتضــي الفـور) أي عنــد اإلطــالق خبــالف: سـافر اآل
  الشهر.فهي للرتاخي لوجود قرينة.

والفــور معنــاه: املبــادرة بالفعــل عقــب األمــر يف أول وقــت اإلمكــان. والرتاخــي: تــأخري الفعــل عــن أول وقــت 
  اإلمكان. والقائلون بأن األمر للتكرار يتفقون على أنه للفور. ألن التكرار ال يتحقق بدون املبادرة.

                                                
  ).3/43وشرح الكوكب املنري ( 108) انظر املنخول للغزايل ص1(
  .398معجم لغة الفقهاء ص 337) املاهية مبعىن احلقيقة انظر املعترب للزركشي ص2(
  .20لسرخسي ص) أصول ا2/81. خمتصر املنتهى (87) خمتصر الروضة ص2/78) انظر روضة الناظر مع شرحها (3(
حاشــية الصــنعاين علــى شــرح العمــدة    283التمهيــد لإلســنوي ص 87) فتــاوى العــز بــن عبــد الســالم ص2/92) فــتح البــاري (2/119) انظــر شــرح املهــذب (4(

)2/188.(  
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  بأن األمر ليس للتكرار. فاختلفوا يف ذلك على قولني: وأما القائلون
األول: أــا ال تقتضــي الفــور، وبــه قــال أكثــر الشــافعية وأكثــر األحنــاف، وهــو روايــة عــن اإلمــام أمحــد، بــل 
األمــر ــرد الطلــب فــال يقتضــي الفــور وال الرتاخــي، وقــد يقتضــي ألن الغــرض إجيــاد الفعــل ولــو مــرة واحــدة مــن غــري 

  من األول أو الثاين بل يف أي زمان وجد فيه أجزأ.اختصاص بالز 
والقول الثاين: أـا تقتضـي الفـور. وهـو قـول املالكيـة وبعـض الشـافعية، وبعـض احلنفيـة، وهـو ظـاهر املـذهب 

  . وهذا هو القول الراجح إن شاء اهللا ملا يلي:)1(عند احلنابلة
أوامـر اهللا تعـاىل والثنـاء علـى مـن فعـل ذلـك كقولـه  آيات من كتاب اهللا تعاىل فيهـا األمـر باملبـادرة إىل امتثـال )1

وقولــه  )2(����وســارعوا إلــى مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضــها الســموات واألرض أعــدت للمتقــين����تعــاىل: 
  .)4(����إنهم كانوا يسارعون في الخيرات����وقال تعاىل:  )3(����فاستبقوا الخيرات����تعاىل: 

صــحابه: قومـوا فــاحنروا مث احلقـوا) قــال: فـو اهللا مــا أل �مـا جــاء يف قصـة احلديبيــة، وفيهـا: (قــال رسـول اهللا  )2
قام مـنهم رجـل حـىت قـال ذلـك ثـالث مـرات. فمـا مل يقـم مـنهم أحـد دخـل علـى أم سـلمة فـذكر هلامـا لقـي 

علـى أم سـلمة  �، ووجه الداللة: أنه لو مل يكن األمر للفور ما دخل الرسـول )5(من الناس . . . احلديث)
 ترين إىل الناس! إين آمرهم باألمر فال يفعلون) كما يف رواية ابن إسحاق.مغضباً وال قال هلا: (أال 

أن املبــادرة بالفعـــل أحـــوط وأبـــرأ للذمـــة، وأدل علـــى الطاعــة، والتـــأخري لـــه آفـــات، ويقتضـــي تـــراكم الواجبـــات  )3
 حىت يعجز اإلنسان عنها.

بـده بـأمر فلــم ميتثـل فعاقبــه وكمـا أن الشـرع دل علــى اقتضـاء األمـر الفــور، كـذلك اللغـة فــإن السـيد لـو أمــر ع )4
 فاعتذر العبد بأن األمر على الرتاخي مل يكن عذره مقبوًال.

املســألة الثالثــة: قولــه: (واألمــر بإجيــاد الفعــل أمــر بــه ومبــا ال يــتم الفعــل إال بــه) أي: أن مــا توقــف عليــه وجــود 
وحتـت هـذه القاعـدة صـورتان، الواجب بطريق شرعي لتربأ منـه الذمـة فهـو واجـب إذا كـان ذلـك يف مقـدور املكلـف، 

  وذلك بناء على دخول املندوب يف األمر:

                                                
  ).5/112) أضواء البيان (1/281) العدة (2/84) انظر خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد (1(
  .133) سورة آل عمران، آية: 2(
  .148) سورة البقرة، آية: 3(
  .90) سورة األنبياء، آية: 4(
  ).329وانظر فتح الباري ( 2581) أخرجه البخاري برقم 5(
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مـــاال يـــتم الواجـــب إال بـــه فهـــو واجـــب. كـــاألمر بالصـــالة أمـــر بالطهـــارة، واألمـــر بســـرت العـــورة أمـــر بشـــراء مـــا  )1
  .)1(يسرتها

لوجوب الصالة جلـاز تركهـا، ولـو جـاز تركهـا  –مثالً  –ووجه هذه الصورة: أنه لو مل جتب الطهارة 
 از ترك الواجب املتوقف عليها والالزم باطل.جل

مــا ال يــتم املنــدوب إال بــه فهــو منــدوب، فــاألمر بالتطيــب يــوم اجلمعــة كمــا يف حــديث ابــن عبــاس (وأصــيبوا  )2
 أمر بشراء الطيب ندباً ال وجوباً. )2(من الطيب)

  أعلم.ألنه ال يرى أن املندوب مأمور به، واهللا –على رأي املصنف  –وهذه الصورة ال تدخل 

املســألة الرابعــة: قولــه: (وإذا فعــل خــرج عــن العهــدة): (فعــل) بالبنــاء للمجهــول أي: فعــل املــأمور بــه، والعهــدة: بضــم 
العني تعلق األمر باملأمور. واملعىن: أن املأمور إذا فعل ما أمر به على وجـه صـحيح فإنـه خيـرج عـن عهـده ذلـك األمـر 

نــاه: بــراءة الذمــة وســقوط الطلــب. أمــا اإلثابــة علــى الفعــل فليســت مــن ويوصــف ذلــك الفعــل بــاإلجزاء. واإلجــزاء مع
  لوازم االمتثال فقد حيصل اإلجزاء وبراءة الذمة وال حيصل الثواب، وقد يكون مثاباً وال تربأ الذمة.

(مـن مل يـدع قـول الـزور والعمـل بـه فلـيس  �فمثال األول: قول الزور والعمل به يف الصيام. فقد قـال النـيب 
فقـــول الـــزور والعمـــل بـــه يف الصـــيام أوجـــب إمثـــاً يقابـــل ثـــواب الصـــوم. وقـــد  )3(اجـــة يف أن يـــدع طعامـــه وشـــرابه)هللا ح

  اشتمل الصوم على االمتثال املأمور به والعمل املنهي عنه، فربئت الذمة لالمتثال ووقع احلرمان للمعصية.
ا فعـل وال تـربأ الذمـة إال بفعلـه كـامًال، والثاين: كأن يفعل فعًال ناقصـاً عـن الشـرائط واألركـان، فيثـاب علـى مـ

فــإذا أخــرج الزكــاة ناقصــة فإنــه خيــرج التمــام وإذا تــرك شــيئاً مــن واجبــات احلــج كاملبيــت مبزدلفــة فإنــه جيــربه بالــدم، وإذا 
ــه أو  ــالنقص إمـــا أن جيـــرب جبنســـه أو ببدلـ ــليمة. وإذا فـــوت اجلمعـــة بقـــي يف العهـــدة. فـ ضـــحى مبعيبـــة وجبـــت عليـــه سـ

  واهللا أعلم. )4( أو يبقى يف العهدة فيأمث صاحبهبإعادته كامالً 
  

  

                                                
  ) متثيل املؤلف بالطهارة فيه نظر، ألن فيها دليًال خيصها، خبالف األمر بشراء ما يسرت العورة. واهللا أعلم.1(
  .844) أخرجه البخاري برقم 2(
  ).4/116اري () رواه البخ3(
  وما بعدها). 19/303) انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم (4(
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  من يدخل يف األمر والنهي ومن ال يدخل
  

ــي  ــين فــ ــ ـــر داخل ـــون غيـ ــبي والمجنـ ــاهي والصــ ـــون. والســ ـــالى المؤمنـ ـــاب اهللا تعـ ــدخل فــــي خطـ (يــ

 الخطــاب، والكفــار مخــاطبون بفــروع الشــرائع وبمــا ال تصــح إال بــه وهــو اإلســالم، لقولــه تعــالى:

  .))1(����من المصلين قالوا لم نك����

ذكــر املصــنف يف هــذا املبحــث مــن يــدخل يف أوامــر الشــرع ونواهيــه ومــن ال يــدخل، ولــو أخــر هــذا املوضــوع 

  بعد مبحث النهي لكان أحسن.

قولـه: (يــدخل يف خطــاب اهللا تعـاىل املؤمنــون) املــراد خبطـاب اهللا: اخلطــاب التكليفــي املتضـمن لطلــب الفعــل 

  .)3(����وال تقربوا الزنا����، وقوله تعاىل: )2(����وا الصالةوأقيم����أو الرتك كقوله تعاىل: 

واملراد باملؤمنني: املكلفون من ذكر وأنثى ممن آمن باهللا ورسوله. لدخول النسـاء يف مجـع الـذكور إذا وجـدت 

  قرينة كما هنا. واملكلف هو البالغ العاقل.

اعـل مـن (سـها يسـهو سـهواً فهـو قوله: (والساهي والصيب وانون غري داخلني يف اخلطاب) الساهي اسـم ف

  .)4(ساٍه) قال يف اللسان: (السهو والسهوة: نسيان الشيء والغفلة عنه. وذهاب القلب إىل غريه . .)

فالســاهي يف حــال ســهوة غــري مكلــف ألن مقتضــى التكليــف فهــم املكلــف ملــا كلــف بــه. وهــذا ال يــتم غــال 

  ته إال بعد التذكر وزوال العذر، وحينئذ يكون مكلفاً.باالنتباه. وهلذا مل جيب سجود السهو على من سها يف صال

  .)5(وقوله (والصيب) هو اإلنسان من الوالدة إىل أن يفطم، ويطلق على الصغري دون الغالم

  والصيب غري مكلف سواء كان مميزاً على القول الراجح، أو غري مميز وهذا باإلمجاع.

  .)6(ابق كالمه وأفعاله كالم وأفعال العقالءوقوله: (وانون) هو فاقد العقل. وهو من ال يط

                                                
  .43) سورة املدثر، آية: 1(
  .43) سورة البقرة، آية: 2(
  .32) سورة اإلسراء آية: 3(
  .14/406) اللسان مادة (سها) 4(
  القاموس مادة (صيب), 270) معجم لغة الفقهاء ص5(
  .407) معجم لغة الفقهاء ص6(



  49

: (رفـع القلــم عـن ثالثـة: عـن النـائم حــىت يسـتيقظ، وعـن الصـيب حـىت يكــرب. ويف �وهـو غـري مكلـف لقولـه 

  .)1(رواية حىت حيتلم ويف رواية: حىت يبلغ. ويف رواية حىت يشب. وعن انون حىت يعقل)

ــم ا ــة لظهــــور العقــــل وفهــ ــد قصــــد فجعــــل الشــــارع البلــــوغ عالمــ ــح تكليفــــه. لعــ ــم ال يصــ ــاب ومــــن ال يفهــ خلطــ
  االمتثال.

فإن قيل: كيف تقولون: إن الصيب وانون غري مكلفني مـع وجـوب الزكـاة وأوروش اجلنايـات وقـيم املتلفـات 
  يف ماليهما؟

فاجلواب: أن هذا ليس مـن خطـاب التكليـف، وإمنـا هـو مـن خطـاب الوضـع، وهـو ال يشـرتط فيـه التكليـف 
قل. وتوضيحه: أن هذا من باب ربـط األحكـام بأسـباا، مبعـىن أن الشـرع وضـع أسـباباً تقتضـي أحكامـاً بالبلوغ والع

ترتتــب عليهــا حتقيقــاً للعــدل يف خلقــه ورعايــة ملصــاحل العبــاد، فمــىت وجــد الســبب وجــد احلكــم، فــإذا وجــد النصــاب 
إذا وجـد اإلتـالف وجـب الضـمان إذا  وجبت الزكاة، سواء كان النصاب لبالغ عاقل أو لصـيب أو نـون، وكـذا نقـول

  مل يرض صاحب احلق بإسقاط حقه مهما كان املتلف، واهللا أعلم.
قولــه: (والكفــار خمــاطبون بفــروع الشــرائع . .) املــراد بــالفروع األحكــام العمليــة مــن األوامــر كالصــالة والزكــاة، 

  .)2(والنواهي كالزنا وشرب اخلمر. ولو عرب به املصنف لكان أوىل
  ملسألة فيها خالف بني أهل العلم. وما ذكره املصنف ن أم خماطبون.فهذه ا

  هو القول الراجح لقوة دليله، وأما كوم خماطبني باإلسالم فهذا ال خالف فيه.
ـــال تعــــاىل:  ـــقر( ����قـ ــي ســ ـــلككم فـــ ـــا ســ ـــلين(42مــ ـــن المصــ ـــك مــ ـــم نــ ـــالوا لــ ـــم 43) قــ ـــك نطعــ ــم نــ ) ولـــ

. )3(����) 47) حتــى آتانــا اليقــين(46كّذب بيوم الدين() وكّنا ن45) وكّنا نخوض مع الخائضين(44المسكين(
ـــاىل:     ــال تعـ ــّلى(����وقــ ــّدق وال صـــ ــال صـــ ـــوّلى(31فـــ ـــّذب وتــ ــن كــ ــاً التمســــك )4(����)32) ولكـــ ــــة أيضــ ــن األدل ، ومــ

يــا بنــي آدم ����وقولـه تعـاىل:   )5(����وهللا على النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيال����بالعمومات كقوله تعاىل: 
  .)6(����دخذوا زينتكم عند كل مسج

                                                
 12/120) وذكـــره البخـــاري تعليقـــاً يف الطـــالق واحلـــدود (6/156والنســـائي ( 2041وابـــن ماجـــه رقـــم  4403وأبـــو داود  1423الرتمـــذي بـــرقم  ) أخرجـــه1(

  الفتح) وهو حديث صحيح.
  .6/56) انظر كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا حول مصطلح األصول والفروع يف الفتاوى 2(
  .46 – 42) سورة املدثر، اآليات 3(
  .32، 31ورة القيامة، اآليتان ) س4(
  .97) سورة آل عمران، آية: 5(
  .31) سورة األعراف، آية: 6(
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ومــا مــنعهم أن ����ومع أن الكـافر خماطـب بـاألوامر فإنـه ال يصـح منـه فعـل املـأمور بـه حـال كفـره قـال تعـاىل: 
فاإلميـان شـرط لصـحة الفعـل، وال يعـارض هـذا مـا تقـدم مـن  )1(����تقبل منهم نفقاتهم إال أنهــم كفــروا بــاهللا وبرســوله

ها يف اآلخرة زيادة على عذاب الكفر، واملراد هنـا أـم ال أم خماطبون حال كفرهم، ألن املراد هنا أم يعذبون علي
  يطالبون ا يف الدنيا مع كفرهم وال تنفعهم.

قــل للــذين كفــروا إن ينتهــوا يغفــر لهــم مــا قــد ����وإذا أســلم الكــافر ال يــؤمر بقضــاء املاضــي لقولــه تعــاىل:  
  .)2(����سلف

وألن يف ذلــك  )3(م يهــدم مـا كــان قبلـه)لعمــرو بـن العــاص: (أمـا علمــت يـا عمــرو أن اإلسـال �ولقـول النـيب 
ترغيباً له يف اإلسالم، فإنه إذا علـم أنـه ال يطالـب بقضـاء مـا تـرك فإنـه يرغـب يف اإلسـالم إذ لـو كلـف بالقضـاء لنفـر 

  واهللا أعلم. )4(عن اإلسالم

                                                
  .54) سورة التوبة، آية: 1(
  .38) سورة األنفال، آية 2(
  .192) أخرجه مسلم رقم 3(
دار اآلخــرة، حيــث يعــذب الكــافر زيــادة علــى عــذاب ) ال داعــي لإلطالــة يف هــذه املســألة ألــا ليســت مــن أصــول الفقــه. ألن أثــر اخلــالف فيهــا إمنــا يظهــر يف الــ4(

الـدنيا، ألن الكـافر  الكفر، ومسائل أصول الفقه إمنا هي دالئل وقواعد تعرف ا األحكام والتكاليف يف هذه الدار. واخلالف يف هذه املسألة ال يظهر أثـره يف
)، املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصـول الـدين 1413 – 2/2/399حملصول (ال تصح منه العبادة حال كفره، وإذا أسلم ال يؤمر بقضاء ما فاته. انظر ا

  .1/42يف إدخال مسائل ليست من األصول يف أصول الفقه يف املوافقات  –رمحه اهللا  –. وانظر كالماً ماتعًا للشاطيب 94ص
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  هل األمر بالشيء نهي عن ضده؟
  

  .)1((واألمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده)

 خالف أن صيغة األمر (افعل) مغايرة الصيغة النهي (ال تفعل) فيكون األمـر بالشـيء يـاً عـن ضـده مـن ال

جهة املعىن ال من جهة اللفظ، فالطلب له تعلق واحد بأمرين مهـا: فعـل الشـيء، ولكـف عـن ضـده. فباعتبـار األول 

كون، ي عـن ضـده وهـو احلركـة. قـال تعـاىل: هو أمر، وباعتبار الثاين هو ي. فإذا قال له: اسكن. فهذا أمر بالس

. فاألمر بالثبات ي عن عدم الثبات أمام الكفـار، )2(����يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا���� :

 )3(����يــا أيهــا الــذين ءامنــوا إذا لقيــتم الــذي كفــروا زحفــا فــال تولــوهم األدبــار���� :وقــد دل علــى ذلــك قولــه تعــاىل: 

األمــر بالقيــام يف الصــالة ــي عــن ضــده وهــو اجللــوس، فــإذا جلــس مــن قيامــه أثنــاء صــالة الفــرض  –أيضــاً  –ومثالــه 

  عمداً لغري عذر بطلت صالته، ألن أمره بالقيام ي له عن اجللوس.

والنهي عن الشـيء أمـر بضـده مـن جهـة املعـىن ال مـن جهـة اللفـظ، فـإذا قـال لـه: ال تتحـرك. فهـذا ـى عـن 

  بضده وهو السكون.التحرك أمر 

ــود وركـــوع وســـجود  ــم. فـــإن لـــه أضـــداده مـــن قعـ ــه: قـ ــال لـ ــإذا قـ ــداده، فـ ــر بالشـــيء ـــي عـــن مجيـــع أضـ واألمـ

  واضطجاع وهو منهي عن ذلك كله.

والنهـــي عـــن الشـــيء أمـــر بأحـــد أضـــداده فقـــط، فـــالنهي عـــن القيـــام أمـــر بواحـــد مـــن أضـــداده مـــن القعـــود أو 

  الواحد. االضطجاع وغريمها حلصول االمتثال بذلك

واعلم أن هذه املسألة من املسائل اليت كثـرت فيهـا آراء األصـوليني والفقهـاء، وتنوعـت مـذاهبهم، والصـواب 

فيها ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابـن القـيم ورجحـه الشـنقيطي رحـم اهللا اجلميـع أن األمـر بالشـيء لـيس 

يء طلب له بالذات وملا هو مـن ضـرورته بـاللزوم مـن بـاب هو عني النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه. ألن طلب الش

                                                
هم من األصوليني باألمر النفسي وهو املعىن القـائم بالـذات اـرد عـن الصـيغة. ) استظهر الشنقيطي رمحه اهللا أن هذه املسألة مبنية على قول املتكلمني ومن وافق1(

  ).27يطي صوال ريب أنه قول باطل مبين على زعم باطل، وهو أن كالم اهللا تعاىل جمرد املعىن القائم بالذات فال حروف وال ألفاظ (راجع مذكرة الشنق
  .45) سورة األنفال، آية: 2(
  .15: ) سورة األنفال، آية3(
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(مـا ال يـتم الواجـب إال بـه فهـو واجـب) فقولـك: أسـكن. يسـتلزم يـك عـن احلركـة، ألن املـأمور بـه ال ميكـن وجـوده 

  مع التلبس بضده.

والنهــي عــن الشــيء يســتلزم األمــر بضــده. ألنــه النهــي عــن الشــيء طلــب لرتكــه بالــذات ولفعــل مــا هــو مــن 

رة الرتك باللزوم، فقولك: ال تتحرك يستلزم أمرك بالسكون، ألن املنهـي عنـه ال ميكـن وجـوده مـع التلـبس بضـده ضرو 

  .)1(واهللا أعلم

                                                
  .28، 27مذكرة الشنقيطي ص 226) الفوائد البن القيم ص10/531) انظر جمموع الفتاوى (1(
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  النهـــي
(والنهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويــدل علــى فســاد المنهــي  

  أو التسوية أو التكوين).عنه، وترد صيغة األمر والمراد به اإلباحة أو التهديد 
النهي: استدعاء الرتك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وشـرح التعريـف يسـتفاد ممـا تقـدم يف شـرح 

  تعريف األمر.
  وقوله: (على سبيل الوجوب) أي وجوب الرتك. وهذا القيد إلخراج الصيغة املستعملة يف الكراهة.

وقــد يســتفاد  )1(����وال تقربــوا الزنــى���� الناهيــة، كقولــه تعــاىل: وللنهــي صــيغة واحــدة هــي املضــارع املقــرون بــال
حرمـــت علـــيكم ����النهـــي بغـــري هـــذه الصـــيغة، وذلـــك مثـــل اجلمـــل اخلربيـــة الـــيت وردت بلفـــظ التحـــرمي، كقولـــه تعـــاىل: 

 ، أو لفـظ)3(����يا أيها الذين آمنوا ال يحــل لكــم أن ترثــوا النســاء كرهــا����، أو نفي احلل كقوله تعاىل: )2(����أمهاتكم
  )4(عن صوم يوم الفطر ويوم النحر) �(ى) كحديث أيب سعيد رضي اهللا عنه قال: (ى رسول اهللا  

  قوله: (على سبيل الوجوب . . . ) اعلم أن صيغة النهي عند اإلطالق والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين:
لـــرتك، ومـــن الزم األول: حتـــرمي املنهـــي عنـــه، وهـــو معـــىن قـــول املصـــنف (علـــى ســـبيل الوجـــوب) أي وجـــوب ا

وجوب الرتك حترمي املنهي يقتضي التكرار والفور، فإذا ى الشرع عـن شـيء وجبـت املبـادرة بـالرتك وأال يفعـل املنهـي 
فــأمر اهللا  )5(����ومــا آتــاكم الرســول فخــذوه ومــا نهــاكم عنــه فــانتهوا����عنــه يف أي وقــت مــن األوقــات، قــال تعــاىل: 

  النتهاء واجباً. ألن األمر يقتضي الوجوب كما تقدم.تعاىل باالنتهاء عن املنهي عنه. فيكون ا
أن كــل مــا ــى عنــه فهــو حمــرم، حــىت تــأيت  �يقــول اإلمــام الشــافعي رمحــه اهللا: (أصــل النهــي مــن رســول اهللا 

  .)6(عنه داللة تدل على أنه إمنا ى عنه ملعىن غري التحرمي)
ورد يف حــديث أيب مرثــد الغنــوي رضــي اهللا ومثــال ذلــك: الصــالة إىل القبــور فهــي حمرمــة بــدليل النهــي الــذي 

  .)7(: (ال تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها)�عنه قال: قال رسول اهللا 

                                                
  .32) سورة اإلسراء، آية: 1(
  .23) سورة النساء، آية: 2(
  .19) سورة النساء، آية: 3(
  ).827) ومسلم (1139) رواه البخاري (4(
  .7) سورة احلشر، آية: 5(
  ).7/305) األم للشافعي (6(
  ).2/67والنسائي ( 1050والرتمذي رقم  3229وأبو داود رقم  972أخرجه مسلم رقم ) 7(
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فقد ذكر احلـافظ ابـن  )1(: (ال ميسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)�ومثال جميء النهي لغري التحرمي قوله 
اهة، ألن الذكر بضعة مـن اإلنسـان حلـديث (هـل هـو إال حجر رمحه اهللا يف فتح الباري عن اجلمهور: أن النهي للكر 

  .)2(بضعة منك)
األمر الثاين مما تقتضيه صـيغة النهـي: فسـاد املنهـي عنـه، فـال تـربأ الذمـة، وال بسـقط الطلـب إن كـان عبـادة، 

بالفســاد وال يرتتـب األثــر املقصــود مــن العقــد علـى العقــد إذا كــان معاملــة كمــا تقـدم يف الكــالم علــى الباطــل، والقــول 
قـال: (مـن عمـل عمـًال لـيس عليـه أمرنـا  �هو قول األئمة األربعة وغريهم حلديث عائشـة رضـي اهللا عنهـا؛ أن النـيب 

فيكون مردوداً، ومـا كـان مـردوداً علـى  �، ووجه الداللة منه: أن ما ى عنه الشرع فليس عليه أمر النيب )3(فهو رد)
  فاعله فكأنه مل يوجد ألنه فاسد.

ى عــن الصـالة بــال طهــارة ولغـري القبلــة وبــدون سـرت العــورة، وــى عـن بيــع الغــرر، وعـن بيــع مــا ال فالشـارع ــ
ميلك، فإن وقع ذلك حكم بفساده، وقـد ال يقتضـي النهـي الفسـاد إذا وجـد دليـل مثـل حـديث أيب هريـرة رضـي اهللا 

ظـرين بعـد أن حيتلبهـا إن شـاء أمسـك قـال: "ال تصـّروا اإلبـل والغـنم فمـن ابتاعهـا بعـد فهـو خبـري الن �عنه عن النيب 
  .)5(فال يدل النهي على أن البيع فاسد بدليل أنه جعل اخليار للمشرتي )4(وإن شاء ردها وصاع متر"

مث ذكر املؤلف أن صيغ األمـر تـأيت لإلباحـة وقـد تقـدم الكـالم علـى ذلـك، ولـيس هـذا تكـراراً، ألن املقصـود 
  إال بدليل، واملراد هنا بني ما استعملت فيه الصيغة من املعاين.هناك بيان أن الصيغة ال خترج عن الوجوب 

والقرينـة الصـارفة إىل التهديـد أن  )6(����قــل تمّتعــوا فــإن مصــيركم إلــى النــار����وتأيت للتهديد مثل قولـه تعـاىل: 
  ذلك الوعيد يدل على التهديد.

جيــاد مــن العــدم بســرعة كقولــه . أو للتكــوين وهــو اإل)7(����فاصــبروا أو ال تصــبروا����أو للتســوية كقولــه تعــاىل: 
  .)8(����كونوا ِقردة خاسئين����تعاىل: 

  واألوىل ذكر هذه املعاين يف الكالم على األمر عند ذكر اإلباحة والندب كما تقدم.

                                                
  ) رواه البخاري.1(
  ).254، 1/253) انظر فتح الباري (2(
ماجـه وابـن  4606) وأخرجـه أبـو داود بـرقم 4/355وأخرجـه البخـاري تعليقـاً يف البيـوع وموصـوالً يف الصـلح، انظـر فـتح البـاري ( 1718) أخرجه مسـلم رقـم 3(

  .14رقم 
  وقوله (ال تصروا): بضم أوله وفتح ثانية بوزن: تزكوا والتصرية: حبس اللنب يف الضرع حىت جيتمع. 1524ومسلم برقم  2041) رواه البخاري برقم 4(
  ) نقل اإلمجاع على أن بيع املصراة صحيح.6/78) ويف طرح التثريب (4/367) انظر فتح الباري (5(
  .30 ) سورة إبراهيم، آية:6(
  .16) سورة الطور، آية: 7(
  .65) سورة البقرة، آية: 8(
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  العـــام
  

(وأمـــا العـــام فهـــو مـــا عـــم شـــيئين فصـــاعدًا، مـــن قولـــك: عممـــت زيـــدًا وعمـــرًا بالعطـــاء. وعممـــت 

عـــة: االســـم الواحـــد المعـــروف بـــالالم، واســـم الجمـــع المعـــرف جميـــع النـــاس بالعطـــاء وألفاظـــه أرب

بـــالالم، واألســـماء المبهمـــة كمـــن فـــيمن يعقـــل، ومـــا فيمـــا ال يعقـــل، وأي فـــي الجميـــع، وأيـــن فـــي 

المكان، ومتى في الزمان، وما فــي االســتفهام والجــزاء وغيــره، وال فــي النكــرات كقولــك: ال رجــل 

وز دعوى العموم في غيــره مــن الفعــل ومــا يجــري في الدار، والعموم من صفات النطق، وال تج

  مجراه).
اعلـم أن البحـث يف دالالت األلفـاظ مــن حيـث الشـمول وعدمــه مـن املباحـث األصــولية املهمـة، فـإن هنــاك 

من األلفاظ ما ال يدل إال يدل إال على فرد معني، ومنها ما يدل علـى فـرد غـري معـني، ومنهـا مـا يـدل علـى أفـراد ال 

  ك جاء يف نصوص الكتاب والسنة.حصر هلا. كل ذل

وإذا كــان اســتنباط األحكــام الشــرعية مــن األدلــة ال يــتم إال مبعرفــة شــروط االســتدالل كمــا تقــدم كــان لزامــاً 

  على األصويل والفقيه أن يعين بدراسة دالالت األلفاظ، ويستفيد من قواعدها وضوابطها.

  والعام لغة: الشامل.

  واصطالحاً: ما عم شيئني فصاعداً.

  وقوله: ما: أي لفظ، وهي جنس يف التعريف تشمل ما يراد تعريفه وغريه.

وقوله: عم شيئني: أي تناول شيئني دفعة واحدة، وهذا قيد خيـرج مـا ال يتنـاول إال واحـداً كـالعلم مثـل زيـد، 

اسـتغراق مثل: (رجل) فهو لفظ يصلح لكـل واحـد مـن رجـال الـدنيا لكـن بـدون  )1(والنكرة املفردة يف سياق اإلثبات

  .)2(����فتحرير رقبة����ومنه قوله تعاىل: 

ــيئني. وهـــذا قيـــد  ــن الشـ ــا وصـــاحبها، أي فـــذهب املعـــدود صـــاعداً عـ ــاعداً: حـــال حـــذف عاملهـ وقولـــه: فصـ

  إلخراج املثىن النكرة يف اإلثبات كرجلني.

                                                
  ) قد تفيد النكرة يف سياق اإلثبات العموم كما سيأيت إن شاء اهللا.1(
  .3) سورة اادلة، أية: 2(
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إلخـــراج اســـم العـــدد كمائـــة وألـــف، ألـــا تشـــمل اثنـــني  )1(وبقـــي علـــى التعـــري قيـــد آخـــر وهـــو (بـــال حصـــر)

اعداً ولكنها حبصر، والعام بال حصر. فاسم العدد والعام كـل منهمـا يـدل علـى الكثـرة لكـن الكثـرة يف العـام غـري فص

  حمصورة، ويف العدد حمصورة.

وقوله: (من قولك عممت زيداً وعمراً بالعطاء . . إخل) أي أن العام مـأخوذ مـن قولـك: (عممـت بالعطـاء) 

ــي العــــام مشـــول، أ ــاول مجيــــع أي مشلـــت املـــذكورين، ففـ ــيئني، والعــــام الـــذي يتنـ ـــذي يتنـــاول شـ ــاًال للعــــام ال و يكـــون مثـ

  .)2(اجلنس

مث ذكر املصنف أن صـيغ العمـوم أربـع. وهـذا لـيس علـى سـبيل احلصـر، ألـا أكثـر مـن ذلـك، وإمنـا حصـرها 

  بأربع مراعاة للطالب املبتدئ. وصيغ العموم كما يلي:

اد بالواحـــد املفـــرد، واملـــراد بـــاأللف والـــالم (أل) االســـتغراقية فـــإن ) االســـم الواحـــد املعـــرف بـــاأللف والـــالم. واملـــر 1

  فهذا عام بدليل االستثناء. )3(����) إال الذين ءامنوا2إن اإلنسان لفي خسر(����تعاىل: 

) اســم اجلمــع املعــرف بــالالم الــيت ليســت للعهــد. واملــراد اجلمــع بــاملعىن اللغــوي، وهــو اللفــظ الــدال علــى مجاعــة 2

اله مفرد، واسم اجلمع وهو مـا لـيس لـه مفـرد مـن لفظـه، واسـم اجلـنس اجلمعـي. فـاألول  فيشمل اجلمع وهو م

ـــاىل:  ــ ـــه تعـ ــ ــون(����كقولـ ــ ـــح المؤمنـــ ــ ـــد أفلــ ــ ـــاىل:  )4(����)1قــ ــ ـــه تعـ ـــم ����وقولـــ ــ ــنكم الحلــ ــ ــال مـــ ــ ـــغ األطفـــ ــ وإذا بلــ

. والثالــث: )6(����الرجــال قوامــون علــى النســاء���� . والثـاين مثــل كلمــة (النســاء) يف قولــه تعـاىل:)5(����فيســتئذنوا

إن ����جلــنس اجلمعــي وهــو مــا يــدل علــى أكثــر مــن اثنــني، ويفــرق بينــه وبــني مفــرده بالتــاء كقولــه تعــاىل: اســم ا

  ومفرده رومي. )8(����)2غلبت الروم(����ومفرد بقرة، أو بالياء كقوله تعاىل:  )7(����البقر تشابه علينا

ــاىل:       ــه تعــ ـــاً كقولــ ـــود عاّمـ ـــان املعهـ ــاً إذا كـ ــ ــون عاّم ـــة فيكــ ــأل العهديـ ــرف بــ ــك  إذ����وأمــــا املعــ ــال ربـــ قـــ

) 72) فــإذا ســّويته ونفخــت فيــه مــن روحــي فقعــوا لــه ســاجدين(71للمالئكة إني خالق بشــراً مــن طــين(
                                                

  ).2/86) انظر الشرح الكبري على الورقات للعبادي (1(
  .87) انظر اللمع للشريازي ص2(
  .3، 2) سورة العصر، اآليتان 3(
  .1) سورة املؤمنون، آية: 4(
  .59) سورة النور، آية: 5(
  .34) سورة النساء، آية: 6(
  .70) سورة البقرة، آية: 7(
  .2) سورة الروم، آية: 8(
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كمــا ����فــإن كــان املعــود خاّصــا فــاملعرف خــاص كقولــه تعــاىل:  )1(����)73فســجد المالئكــة كلهــم أجمعــون)(

  .)2(����) فعصى فرعون الرسول15أرسلنا إلى فرعون رسوًال(

، وأمســاء االســتفهام  )3(����مـــن يعمـــل ســـوءاً يجــز بـــه����أمســاء الشــرط كقولــه تعــاىل: األمســاء املبهمــة: وذلــك ك )3

(الــذي يشـــرب يف آنيـــة الفضـــة إمنـــا  �واألمســـاء املوصـــولة كقولـــه  )4(����)26فـــأين تـــذهبون(����كقولــه تعـــاىل: 

  .)5(جيرجر يف بطنه نار جهنم)

ة. و (مــا) للعمــوم ومــن للعمــوم يف العاقــل كمــا مثلنــا، ســواء كانــت شــرطية أو اســتفهامية أو موصــول

ومــا عنــد اهللا خيــر ����وقولــه تعــاىل:  )6(����ومــا تفعلــوا مــن خيــر يعلمــه اهللا����يف غــري العاقــل كقولــه تعــاىل: 

  .)8(����)65ماذا أجبتم المرسلين(����وقوله تعاىل:  )7(����)198لألبرار(

ارهــا ومعــىن اإلــام يف أمســاء الشــرط واالســتفهام أــا ال تــدل علــى معــني، ويف األمســاء املوصــولة افتق

  إىل صلة تعني املراد.

ــين ����وقـــول املصـــنف: (وأي يف اجلميـــع) أي أن (أيّـــا) تكـــون شـــرطية حنـــو قـــول تعـــاىل:  ــا األجلـ أيّمـ

لـــنعلم أّي الحـــزبين أحصـــى لمـــا لبثـــوا ����، واســـتفهامية كقولـــه تعـــاىل: )9(����قضـــيت فـــال عـــدوان علـــىّ 

ـــ����. وموصـــولة كقولـــه تعـــاىل: )10(����)12أمـــدا( ــيعة أيّه ــــزعّن مـــن كـــل شـ ـــّم لنن ـــرحمن ث ــى ال م أشـــد علـ

  وتكون لغري العاقل كاملثال األول، وللعاقل كاملثال الثاين والثالث. )11(����)69عتّيا(

                                                
  .73 – 71) سورة ص، اآليات: 1(
  .16، 15) سورة املزمل، اآليتان: 2(
  .123) سورة النساء، آية: 3(
  .26) سورة التكوير، آية: 4(
  عن أم سلمة رضي اهللا عنها. 2065ومسلم رقم  5311البخاري رمث  ) أخرجه 5(
  .197) سورة البقرة، آية: 6(
  .198) سورة آل عمران، آية: 7(
  .65) سورة القصص، آية: 8(
  .28) سورة القصص، آية: 9(
  .12) سورة الكهف، آية: 10(
  .69) سورة مرمي، آية: 11(
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وقوله: (وأين يف املكان، ومىت يف الزمان): أي أن (أين) تكـون اسـتفهامية للسـؤال عـن املكـان كمـا 

تـأيت اسـتفهامية كقولـه  ؟ (ومـىت))1(����أينما تكونوا يــدرككم المــوت���� تقدم، وتأيت شرطية كقوله تعاىل:

  ؟ وشرطية حنو: مىت تسافر أسافر.)2(����متى نصر اهللا����تعاىل: 

وقوله: (ومـا يف االسـتفهام واجلـزاء وغـريه): أي أن (مـا) تـأيت اسـتفهامية وتـأيت للجـزاء أي: الشـرط، 

هلـا أيضـاً. وتقدم مثاهلما. ويف بعض نسخ الورقات (واخلرب) يدل (واجلزاء) واملراد ا املوصـولة وتقـدم مثا

وقـول املصــنف (وغــريه) أي غــري املـذكور الــذي هــو االســتفهام واجلـزاء علــى نســختنا، واالســتفهام واخلــرب 

 على النسخة الثانية وذلك كاخلرب على النسخة األوىل، واجلزاء على الثانية.

العمـوم كقولـه تعــاىل: النـوع الرابـع مـن صـيغ العمـوم: ال. يف النكـرات، واملــراد أن (ال) املركبـة مـع النكـرة تفيـد  )4

. فــالنكرة يف سـياق النفـي تفيــد العمـوم، وكـذا يف ســياق )3(����فــال رفــث وال فســوق وال جــدال فــي الحــج����

وقولـه تعـاىل:   )4(����)18فــال تــدعوا مــع اهللا أحــدا(����النهي أو الشرط أو االستفهام اإلنكـاري كقولـه تعـاىل: 

من إله غيــر اهللا ����  وقوله تعـاىل:   )5(����وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم اهللا����

 .)6(����يأتيكم بضياءٍ 

  وبقي صيغ أخرى مل يتعرض هلا املصنف ومنها:

لفظ: كل . وهي من أقـوى صـيغ العمـوم، ألـا تشـمل العاقـل وغـريه، املـذكر واملؤنـث، املفـرد واملثـىن واجلمـع.  )1

 .)8(و فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها: (كل الناس يغد�وقال  )7(����كل نفس ذائقة الموت����قال تعاىل: 

 ويلحق (بكل) ما دل على العموم مبادته مثل مجيع ومعشر ومعاشر وعامة كافة وحنوها.

                                                
  .78) سورة النساء، آية: 1(

  .214آية:  ) سورة البقرة،2(

  .197) سورة البقرة، آية: 3(

  .18) سورة اجلن، آية: 4(

  .6) سورة التوبة، آية: 5(

  .71) سورة القصص، آية: 6(

  .185) سورة آل عمران، آية: 7(

  من حديث طويل. 223) أخرجه مسلم رقم 8(
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وقولـــه  )1(����وإن تعـــّدوا نعمـــت اهللا ال تحصـــوها����املضـــاف ملعرفـــة، ســـواء كـــان مفـــرداً أو مجعـــاً كقولـــه تعـــاىل:  )2

 .)2(����يوصيكم اهللا في أوالدكم����تعاىل: 

ألن  )3(����)48وأنزلنــا مــن الســماء مــاء طهــورا(����ق اإلثبــات تفيــد العمــوم بــدليل قولــه تعــاىل: النكــرة يف ســيا )3

 .)4(����)68فيهما فاكهة ونخل ورّمان(���� :العموم يتناسب مع االمتنان وكقوله تعاىل: 

والــدليل  )5(����)14علمــت نفــس مــا أحضــرت(����النكــرة يف ســياق اإلثبــات تفيــد العمــوم بــدليل قولــه تعــاىل:  )4

 .)6(����هنالك تبلوا كل نفس ّما أسلفت���� قوله تعاىل:

وقوله: (والعموم مـن صـفات النطـق): النطـق مصـدر مبعـىن اسـم املفعـول، أي: املنطـوق. واملنطـوق هـو اللفـظ 

ألنه ينطق به الشتماله على احلروف. فالعموم من صـفات األلفـاظ. فيقـال: لفـظ عـام. ألن العـام لـه صـيغ تسـتعمل 

فــإذا وردت الصــيغة جمــردة عــن القــرائن دلــت علــى اســتغراق  –كمــا تقــدم يف األمثلــة   – يف العمــوم ال يســتفاد بــدوا

اجلــنس، فــالعموم مــن مفهــوم لســان العــرب. هــذا مــذهب الســلف مــن صــدر هــذه األمــة. ومــن تــابعهم ممــن بعــدهم. 

  لذلك:فكانوا يستدلون وحيتجون بنصوص العموم. فيوافق املخالف منهم على صحة االستدالل. ولنذكر مثالني 

ــال: ملــــا نزلـــت  ــعود رضـــي اهللا عنــــه قـ ــن مســ ــد اهللا بـ ــن عبــ ــوا إيمــــانهم بظلــــم����األول: عـ قــــال  )7(����ولــــم يلبســ

ففهـم الصـحابة رضـي اهللا عـنهم  )9(، )8(����)13إن الشرك لظلم عظيم(����: وأينا مل يظلم. فنــزلت �أصحاب النيب 

ومل ينكـر علـيهم  ����يظلــم����يف سـياق النفـي أو مـن النكـرة  ����والــذين آمنــوا����العموم يف اآلية إما من االسم املوصول 

                                                
  .34) سورة إبراهيم، آية: 1(

  .11) سورة النساء، آية: 2(

  .48) سورة الفرقان، آية: 3(

  .68) سورة الرمحن، آية: 4(

  .14) سورة التكوير، آية: 5(

  .30) سورة يونس، آية: 6(

  .82) سورة األنعام، آية: 7(

  .13)  سورة لقمان، آية: 8(

  .124) ومسلم برقم 87م1) رواه البخاري (9(
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. قال يف فتح البـاري: (وفيـه احلمـل علـى العمـوم حـىت )1(ذلك الفهم. بل جاء البيان أن املراد بالظلم الشرك �النيب 

  .)2(يرد دليل اخلصوص)

ر اهللا : (مـن جـّر ثوبـه خـيالء مل ينظـ�املثال الثاين: ما رواه ابن عمـر رضـي اهللا عنهمـا قـال: قـال رسـول اهللا 

إليـه يــوم القيامـة. فقالــت أم سـلمة رضــي اهللا عنهـا: فكيــف تصـنع النســاء بـذيوهلن؟ قــال: يرخينـه شــرباً. فقالــت: إذن 

  .)3(تنكشف أقدامهن: قال: فريخينه ذراعاً وال يزدن عليه)

ــفات  ـــن صــ ـــة. ألن العمــــوم مـ ـــوم بــــدون قرينـ ـــد العمـ ــْن) تفيـ ــ ـــن لفــــظ (َم ـــا مـ ـــي اهللا عنهـ ففهمــــت أم ســــلمة رضـ

  .)4()األلفاظ

وقولـه: (وال جيـوز دعـوى العمـوم يف غـريه مـن الفعـل ومــا جيـري جمـراه) الضـمري يف قولـه: (غـريه) يعـود إىل لــيس 

من صيغ العموم. وهذا يراد به الفعل املثبت حنو: واهللا آلكلـّن طعامـاً. فـإذا أكـل طعامـاً واحـداً بـر بيمينـه. أمـا الفعـل 

لــف ال يبيــع حنــث بــأي بيــع كــان، وســّر الفــرق بــني النــوعني هــو أن يف ســياق النفــي فهــو مــن صــيغ العمــوم، فــإذا ح

الفعل ينحـل عـن مصـدر وزمـن. فاملصـدر كـامن يف معنـاه إمجاعـاً. فـإن كـان مثبتـاً فاملصـدر مثبـت. والنكـرة يف سـياق 

عــم كمــا اإلثبــات ال تعــم إال يف مقــام االمتنــان كمــا تقــدم. وإن كــان منفّيــا فاملصــدر منفــي، والنكــرة يف ســياق النفــي ت

، فهـذا ال يعـم الفــرض )5(داخـل الكعبــة) �مضـى، ومثـال الفعـل املثبــت قـول بـالل رضـي اهللا عنــه (صـلى رسـول اهللا 

ــدروا ����والنفـــل، إذ ال يتصـــور أن هـــذه الصـــالة فـــرض ونفـــل معـــاً. ومثـــال الفعـــل املنفـــي قولـــه تعـــاىل:  ــم تقـ وأخـــرى لـ

  .)7(قدرةأي ال قدرة لكم عليها. فهو نفي جلميع أنواع ال )6(����عليها

واملراد بقوله: (وما جيري جمراه) كالقضـايا املعينـة مثـل حـديث أيب رافـع رضـي اهللا عنـه قـال: (قضـى رسـول اهللا 

  .)8(بالشفعة للجار) �

                                                
  .115) انظر تلقيح الفهوم للعالئي ص1(

  ).1/89) فتح الباري (2(

  ) وإسناده صحيح.8/209) والنسائي (5/406) دون قوله: (فقالت . .) وأخرجه الرتمذي بتمامه (14/304) ومسلم (10/258) أخرجه البخاري (3(

  .114) انظر تلقيح الفهوم ص4(

  ) تقدم خترجيه.5(

  .21) سورة الفتح، آية: 6(

  ).3/454) (1/452) انظر أضواء البيان (7(

  ) ذا اللفظ.7/281) أخرجه النسائي (8(
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فهذا ال يعم كل جار، الحتمال اخلصوصـية يف ذلـك اجلـار. والـراوي نقـل صـيغة العمـوم لظنـه عمـوم احلكـم، 

  ر األصوليني.هكذا مثل شراح الورقات، وهو رأي أكث

ويرى آخرون ومنهم ابن احلاجب والعضد واألمـدي والشـوكاين أن هـذا يعـم كـل جـار، ألن الصـحايب الـراوي 

عــدل عــارف باللغــة، فـــال ينقــل صــيغة العمــوم وهـــي كلمــة (اجلــار) املعرفــة بـــالم اجلــنس إال إذا علــم أو ظــن العمـــوم. 

 )1(لهـا علـى الـالم العهديـة خـالف الظـاهر وخـالف الغالـبومثل هذا يفيـد العمـوم، ألن الـالم غالبـاً لالسـتغراق فحم

  وهذا هو الراجح.

، وألنـــه مؤيـــد )2(قـــال الشـــوكاين: (فرجحـــان عمومـــه وضـــعف دعـــوى احتمـــال كونـــه خاّصـــا يف غايـــة الوضـــوح)

إذا حكم بقضاء يف واقعـة معينـة، مث حـدث لنـا مثلهـا وجـب إحلاقهـا ـا، ألن  �بعموم الشريعة لكل الناس. والنيب 

  كم املثلني واحد، وهو إحلاق باللفظ ال بالقياس، واهللا أعلم.ح

                                                
  )3/231)، شرح الكوكب املنري (125للشوكاين ص( )، إرشاد الفحول2/119) شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب (2/274اإلحكام لآلمدي () انظر 1(
  .125) إرشاد الفحول ص2(
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  اخلـــاص
(والخاص يقابل العام. والتخصيص: تمييز بعض الجملة. وهو ينقسم إلى: متصل  

  ومنفصل، فالمتصل: االستثناء والشرط، والتقييد بالصفة).

يطلق ويراد بـه اخلـاص، وقـد ذكـر  ملا فرغ من العام ذكر اخلاص ألن العام يدخله التخصيص، وألن العام قد

  أن اخلاص يقابل العام.

فاخلــاص لغــة: لفــظ يــدل علــى االنفــراد وقطــع االشــرتاك يقــال: خــص فــالن بكــذا. انفــرد بــه فلــم يشــاركه فيــه 

  غريه. واخلاصة ضد العامة.

  واصطالحاً: اللفظ الدال على حمصور.

أفراده بال حصر. فاخلاص يدل على احلصـر: إمـا فهو يقابل العام، فإذا كان العام هو اللفظ الشامل جلميع 

بشــخص كــاألعالم مثــل: جــاء حممــد. أو اإلشــارة حنــو: هــذا خملــص يف عملــه. أو بعــدد كأمســاء األعــداد حنــو: عنــدي 

  عشرون كتاباً.

قولــه: (والتخصــيص، متييــز بعــض اجلملــة) عــرف التخصــيص ألنــه هــو املقصــود ــذا البحــث. والتخصــيص: 

حا: متييــز بعــض اجلملــة. فــالتمييز مبعــىن اإلخــراج. واملــراد باجلملــة: العــام. فكأنــه قــال: إخــراج لغــة: اإلفــراد، واصــطال

  بعض العام.

وقيـــل: التخصـــيص: إخـــراج بعـــض أفـــراد العـــام. أي جعـــل احلكـــم الثابـــت للعـــام مقصـــوراً علـــى بعـــض أفـــراده 

داً. فـإن (خالـداً) فـرد مـن أفـراد بإخراج البعض اآلخر عنه. وهذا التعريف أوضح فإذا قلت: حضـر الضـيوف إال خالـ

ــام إذا دخلــــه  ــطة االســــتثناء. والعــ ــراج بواســ ــام فلــــم يثبــــت لــــه احلضــــور، وهــــذا اإلخــ ــن حكــــم العــ ــرج عــ العــــام. وقــــد أخــ

التخصيص يسمى العـام املخصـوص أو املخصـص، والـدليل الـذي حصـل بـه اإلخـراج يسـمى (املخصـص) بزنـة اسـم 

  ملخصص أيضاً على فاعل التخصيص وهو الشارع.الفاعل وهو املراد عند األصوليني، ويطلق ا

  قوله: (وهو ينقسم إىل متصل ومنفصل) الضمري يعود على املخّصص املفهوم من التخصيص فهو نوعان:

 متصل: وهو الذي ال يستقل بنفسه، بل يكون العام واملخّصص يف نص واحد: )1
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، فقولـه (مــن اســتطاع) )1(����وهللا علــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيال����كقولـه تعــاىل: 

عـــن ربـــه (كـــل عمـــل ابـــن آدم لـــه إال  �بـــدل مـــن النـــاس، فيكـــون وجـــوب احلـــج خاّصـــا باملســـتطيع، وقولـــه 

 .)2(الصوم)

منفصـــل: وهـــو الـــذي يســـتقل بنفســـه بـــأن يكـــون العـــام يف نـــص، واملخصـــص يف نـــص آخـــر، كقولـــه تعـــاىل:  )2

: (ال يـرث املسـلم الكـافر، �قوله . خص ب)3(����يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين����

 .)4(وال الكافر املسلم)

قولــه: (فاملتصــل االســتثناء والشــرط والصــفة) أي أن املخصــص املتصــل هــو االســتثناء حنــو: هــذا وقــف علــى 

أوالدي إال الغـــين، والشـــرط حنـــو: إن قـــدم بكـــر فأكرمـــه، والصـــفة حنـــو: أكـــرم العلمـــاء العـــاملني، وسنفصـــل القـــول يف 

  هللا.ذلك إن شاء ا

                                                
  .97) سورة آل عمران، آية: 1(
  .1151ومسلم رقم  1805) أخرجه البخاري رقم 2(
  .11) سورة النساء، آية: 3(
  .161ومسلم رقم  6383رقم  ) أخرجه البخاري4(
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  املخصـــص املتصـــل
  ) االستثناء1

  
(واالستثناء: إخــراج مــا لــواله لــدخل فــي الكــالم. وٕانمــا يصــح بشــرط أن يبقــى مــن المســتثنى منــه 

شــيء، ومــن شــرطه: أن يكــون متصــًال بــالكالم. ويجــوز تقــديم االســتثناء علــى المســتثنى منــه، 

  ويجوز االستثناء من الجنس ومن غيره).
املخصــص املتصــل وهــو االســتثناء، وهــو لغــة: مــأخوذ مــن الثــين أي العطــف والصــرف.  هــذا النــوع األول مــن

  تقول: ثنيت احلبل أثنيه: إذا عطفت بعضه على بعض. وتقول: ثنيته عن الشيء: إذا صرفته عنه.

  واصطالحاً: إخراج ما لواله لدخل يف الكالم، بإال أو إحدى أخواا.

 صـلحاً حــرّم حـالالً أو أحـل حرامــاً، واملسـلمون علـى شــروطهم : (الصـلح جـائز بــني املسـلمني إال�كقولـه 

  .)1(إال شرطاً حّرم حالًال أو أحل حراماً)

وقوله: (إخراج): املراد باإلخراج: الطرح بإسقاط ما بعد أداة االسـتثناء مـن املعـىن الـذي قبلهـا. فيخـالف مـا 

  بعدها ما قبلها فيما تقرر من حكم مثبت أو منفي.

  اله) الضمري عائد على اإلخراج أي لوال ذلك اإلخراج موجود.وقوله: (ما لو 

وقولــه: (لــدخل يف الكــالم) أي لــدخل ذلــك املخــرج يف حكــم الكــالم الســابق، حنــو: جــاء القــوم إال زيــداً. 

  فلوال االستثناء لدخل (زيد) يف حكم الكالم السابق وصدق عليه ايء.

ــرا  ــذا قيـــد إلخـ ــدى أخواـــا: هـ ــإال أو إحـ ــا: بـ ــلة األخـــرى كالشـــرط والصـــفة، ألن وقولنـ ــات املتصـ ج املخصصـ

  تعريف املصنف يصدق عليها، ولعل املؤلف سكت عن هذا القيد لظهوره واهللا أعلم.

واعلم أن املعىن اللغوي لالستثناء متحقق يف املعـىن االصـطالحي، ألن املسـتثىن معطـوف عليـه بإخراجـه مـن 

  تثىن منه.حكم املستثىن منه، أو ألنه مصروف عن حكم املس

  واالستثناء له شروط منها:

                                                
  وهو حديث صحيح بشواهده. 3594بتمامه، وأبو داود على قوله (على شروطهم) رقم  1352) أخرجه الرتمذي رقم 1(
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أن يبقــى مــن املســتثىن منــه شــيء. كــأن يقــول: لــه علــي عشــرة إال مخســة. فيلزمــه مخســة، فــإن قــال: لــه علــي  )1

عشـرة إال عشــرة، بطــل االســتثناء باإلمجــاع، كمــا نقلـه الــرازي يف احملصــول وابــن احلاجــب يف خمتصــر املنتهــى 

  للكالم إال يف قول شاذ، وإذا بطل االستثناء لزمته العشرة كلها. إلفضائه إىل العبث، وكونه نقضاً كليّاً 

أمــا إذا اســتثىن األكثــر كــأن يقــول: لــه علـــي عشــرة إال ســتة. ففيــه خــالف فــأكثر األصــوليني علـــى     

وهـذا اخلـالف  )1(اجلواز ورجحه الشوكاين، ومنعه آخـرون مـنهم اإلمـام أمحـد وأصـحابه، وهـو قـول للشـافعي

  ستثناء من عدد.فيما إذا كان اال

إّن ����أمــا إذا كــان االســتثناء مــن صــفة فيصــح اســتثناء األكثــر أو الكــل. ومنــه قولــه تعــاىل إلبلــيس:     

فاسـتثىن الغـاوين وهـم أكثـر مـن  )2(����)42عبادي ليس لــك علــيهم ســلطان إال مــن اتّبعــك مــن الغــاوين(

ولــو قـال: أعــط مــن يف  )3(����)103ومــا أكثــر النــاس ولــو حرصــت بمــؤمنين(����غـريهم بــدليل قولـه تعــاىل: 

  البيت إال األغنياء. فتبني أن اجلميع أغنياء صح االستثناء ومل يعطوا شيئاً.

ــه الشـــوكاين يف اإلرشـــاد     ــائز باإلمجـــاع، نقلـ ــا اســـتثناء أقـــل مـــن النصـــف فهـــو جــ ــتثناء )4(أمـ ، وأمـــا اســ

ة واملالكيـة واحلنفيـة، النصف ففيه اخلالف والصحيح، اجلواز كاملثال املتقدم وهو قول اجلمهور مـن الشـافعي

 والراجح عند احلنابلة. 

الشــرط الثــاين مــن شــروط االســتثناء أن يكــون متصــالً بــالكالم: إمــا حقيقــة أو حكمــاً، فــاألول أن يكــون  )2

املستثىن عقب املستثىن منه مباشرة بأن يقول: اعتق عبيدي إال سعيداً. والثاين أن حيصل فاصل اضـطراري  

 حكم له باالتصال ويصح االستثناء.كالعطاس والسعال وحنومها في

وعلــى هــذا فــإن حصــل فاصــل بينهمــا مــن ســكوت أو كــالم بطــل االســتثناء عنــد اجلمهــور، وقيــل 

يصـــح مـــع الســـكوت أو الفاصـــل إذا كـــان الكـــالم واحـــداً، واســـتدل هـــؤالء حبـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا 

خلــق الســموات واألرض ال يعضــد قــال يــوم فــتح مكــة: (إن هــذا البلــد حرمــه اهللا يــوم  �عنهمــا. أن النــيب 

                                                
  .149) انظر إرشاد الفحول للشوكاين ص1(

  .42) سورة احلجر، آية: 2(

  .103) سورة يوسف، آية:  3(

  .149) انظر إرشاد الفحول للشوكاين ص4(
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ــــال: إال  ــوم. فقـ ــــنهم وبيـــ ــه لقيـ ــ ـــر، فإنـ ــــول اهللا: إال األذخــ ــا رسـ ـــاس يـــ ــال العبــ ــاله. فقـــ ــ ـــى خـ ـــوكه وال خيتلــ شــ

  وهذا قوله وجيه لقوة دليله كما ترى. )1(األذخر)

قوله: (وجيوز تقدمي االستثناء علـى املسـتثىن منـه) أي لوقوعـه يف كـالم العـرب وغـرض املصـنف بيـان 

 يشــرتط يف صــحة االســتثناء تــأخري املســتثىن عــن املســتثىن منــه يف اللفــظ، بــل جيــوز تقدميــه وهــو قــول أنــه ال

ــه  ــا إال   –واهللا  –: (إين �اجلمهــــور. ومنــــه قولــ ــرياً منهــ ــني فــــأرى غريهــــا خــ ــى ميــ إن شــــاء اهللا ال أحلــــف علــ

اء بـاملعىن املتقـدم، ، هكذا ميثل بعض األصوليني وليس فيه اسـتثن)2(كفرت عن مييين وأتيت الذي هو خري)

ولعله مبين علـى مـا جـاء يف املسـّودة (يف أصـول الفقـه مـن أن االشـرتاط باملشـيئة هـو اسـتثناء يف كـالم النـيب 

  أ هـ. )3(والصحابة، وليس استثناء يف العرف النجوى) �

ان) مث أورد وقد بوب البخاري رمحه اهللا يف صحيحه يف كتاب اإلميان والنذور فقال: (باب االستثناء يف اإلميـ

  احلديث: فاالستثناء عند الفقهاء أعم، ومنه: لك هذا املنـزل ويل هذه الغرفة.

قوله: (وجيوز االستثناء من اجلنس ومـن غـريه) االسـتثناء مـن اجلـنس هـو االسـتثناء املتصـل حنـو: قـام القـوم إال 

قـوم إال فرسـاً. ولـه علـّي ألـف دينـار زيداً. وهو من املخصصات. واالستثناء من غري اجلنس هـو املنقطـع حنـو: جـاء ال

  إال ثوباً. فيصح االستثناء وتسقط قيمة الثوب من األلف على القول بصحة االستثناء املنقطع.

ووجــه اشــرتاط كــون املســتثىن مــن جــنس املســتثىن منــه، ألن االســتثناء إخــراج بعــض مــا دخــل يف املســتثىن منــه،  

   خالف يف جواز االستثناء من اجلنس.وغري جنسه مل يدخل حىت حيتاج إىل إخراج. وال

يــا ����وأما من غري جنسه فاكثر األصوليني على جوازه لـوروده يف القـرآن الكـرمي ويف كـالم العـرب. قـال تعـاىل: 

وقــال تعــاىل:    )4(����أيهــا الــذين ءامنــوا ال تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم بالباطــل إال أن تكــون تجــارة عــن تــراض مــنكم

  وقال الراجز: )5(���� سالماال يسمعون فيها لغواً إال����

  إال اليعـافيـر وإال العيـس    وبلـدة ليـس بها أنيـس 

                                                
  .1353ومسلم رقم  1736جه البخاري رقم ) أخر 1(

  .1649ومسلم رقم  2964) أخرجه البخاري رقم 2(

  .138) املسودة ص3(

  .29) سورة النساء، آية: 4(

  .62) سورة مرمي، آية: 5(
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واليعافري: وهي أوالد بقـر الـوحش. والعـيس وهـي اإلبـل البـيض خيـالط بياضـها شـيء مـن الشـقرة. لـيس واحـد 

  منها من جنس األنيس . .

كيـة وبعـض احلنابلـة. وأمـا الصـحيح والقول باجلواز هو الصحيح لقـوة مأخـذه، وهـو قـول أكثـر الشـافعية واملال

  .)2(وقال اآلمدي (ومنع منه األكثرون) )1(من الروايتني عند اإلمام أمحد رمحه اهللا فهو القول باملنع، واختار الغزايل

وعلــى هــذا فقولــه: لــه علــّي ألــف دينــار ثوبــاً. علــى القــول بــاجلواز تســقط قيمــة الثــوب مــن األلــف كمــا تقــدم. 

االستثناء املنقطع يكـون قولـه: إال ثوبـاً. لغـواً وتلزمـه األلـف كاملـة. جـاء يف خمتصـر اخلرقـي: وعلى القول بعدم صحة 

  . .) واهللا أعلم. )3((ومن أقر بشيء واستثىن من غري جنسه كان استثناؤه باطالً 

  

  

                                                
  .159) املنخول ص1(

  ).2/313) إحكام األحكام (2(

  ).7/267وانظر املغين ( 74) خمتصر اخلرقي ص3(
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  ) الشـــرط2
  

  (والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط).
مـن املخصـص املتصـل وهـو الشـرط، واملـراد بـه الشـرط اللغـوي فهـو املخصـص للعمـوم. وأمـا  هذا النوع الثاين

ــن  ــي وهـــو مـــاال ميكــ ــرط العقلــ ــام الوضـــعية كاشــــرتاط الطهـــارة للصـــالة، والشـ ــذي يــــذكر يف األحكـ ــرعي الـ الشـــرط الشـ
  املشروط يف العقل بدونه كاحلياة للعلم. فال ختصيص ما.

لشــرطية أو بإحــدى أخواــا. مثــل: إن زرتــين أكرمتــك. ففيــه تعليــق والشــرط: هــو تعليــق شــيء بشــيء بــإن ا
  اإلكرام بالزيارة بإن، فإن وجدت الزيارة وجد اإلكرام.

ولكـــم ����والشـــرط املخصـــص جيـــوز أن يتـــأخر عـــن املشـــروط، ألن املخصـــص شـــأنه أن يتـــأخر كقولـــه تعـــاىل: 
قصـر اسـتحقاق األزواج نصـف املـال  . فالشـرط وهـو عـدم الولـد)1(����نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهــن ولــد

  على حالة عدم الولد، ولو ال هذا الشرط الستحق األزواج النصف يف كل األحوال.
ــروط كقولــــه تعـــــاىل:  وإن كــــن  أوالت حمــــل فــــأنفقوا علــــيهن حتــــى يضــــعن ����وجيــــوز أن يتقــــدم علــــى املشــ

 جي فيجـب أن يتقـدم الشـرط علـى املشـروط، فـإذا واملراد التقدم والتأخر يف اللفظ، وأما يف الوجود اخلـار  )2(����حملهن
ــالق. فالبـــد مـــن تقـــدم الـــدخول حـــىت يقـــع الطـــالق، وكالطهـــارة للصـــالة أو يقارنـــه   قـــال: إن دخلـــت الـــدار فأنـــت طـ

  كاستقبال القبلة فيها.
وهـــذا النـــوع مـــن الشـــرط هـــو الـــذي يـــذكره الفقهـــاء يف الطـــالق والعتـــق وحنومهـــا فيقولـــون: العتـــق املعلـــق علـــى 

  الطالق املعلق على شرط. واهللا أعلم.شرط، و 

                                                
  .12 ) سورة النساء، آية:1(
  .6) سورة الطالق، آية: 2(
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  املطلـق واملقيـد
  

(والمقيــد بالصــفة يحمــل عليــه المطلــق، كالرقبــة قيــدت باإليمــان فــي بعــض المواضــع، وأطلقــت 
  في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد).

  هنا حبثان:
  األول: يف املخصص الثالث وهو الصفة.   الثاين: يف املطلق واملقيد.

  ول: فاملراد بالصفة واملخصصة للعام: الصفة املعنوية وليس النعت املذكور يف علم النحو.أما األ
  .)1(وهي: ما أشعر مبعىن يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال

: (مــن بــاع خنــالً مــؤبراً فثمرــا للبــائع إال أن �فمثــال النعــت: هــذا وقــف علــى أوالدي احملتاجني.ومنــه قولــه 
  .)2(املبتاع)يشرتط 

فقولــه (مــؤبراً) صــفة للنخــل. ومفهومهــا أن النخــل إن مل تــؤبر فثمرــا للمشــرتي. ومثــال البــدل: هــذا وقــف 
فقولـه  )3(����وهللا علــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيال����على أوالدي احملتـاجني مـنهم، ومنـه قولـه تعـاىل: 

  ستطيع منهم.فيكون وجوب احلج على امل ����الناس����بدل من  ����من استطاع����
  .)4(����ومن قبله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم����ومثال احلال: قوله تعاىل يف جزاء الصيد: 

فقولــه (متعمــداً) حــال مــن املضــمر املرفــوع يف (قتلــه) وهــو يــدل علــى أن اجلــزاء خــاص بالعامــد دون املخطــئ 
  اهللا، واهللا أعلم. والناسي، وهذا على أحد القولني يف املسألة وهو األظهر إن شاء

أمــا املبحــث الثــاين فهــو: يف املطلــق واملقيــد، وإمنــا ذكــره هنــا ألن املطلــق شــبيه بالعــام واملقيــد شــبيه باخلــاص، 
لكن عموم العام مشويل وعموم املطلق بديل على املشهور. فإذا قيل: أكرم الطالب. فـاملراد الشـمول فهـذا عـام. وإذا 

مـن جهـة أنـه ال خيـص فـرداً بعينـه بـل هـو شـائع يف مجيـع األفـراد، لكـن ال اجلمـع.  قيل: أكـرم طالبـاً. فهـذا فيـه عمـوم
  مل يكرم غريه. –مثالً  –فإذا أكرم زيد 

  واملطلق لغة: ما خال من القيد. واصطالحاً: ما دّل على شائع يف جنسه بال قيد.
خيـرج العلـم كزيـد. والعــام  فقولنـا: (مـا) أي لفـظ. وهـذا يشـمل املطلـق واملقيـد وقولنــا (علـى شـائع يف جنسـه)

  ألنه يستغرق مجيع أفراد اجلنس ال على أنه شائع فقط، وقولنا: بال قيد: خيرج املقيد.

                                                
  .258) انظر املدخل ص1(
، وأخرجه أصحاب السنن عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما. والتأبري: تلقيح النخـل. بوضـع شـيء مـن 1543ومسلم رقم  2090) أخرجه البخاري رقم 2(

  طلع النخلة الذكر يف طلع األنثى.
  .97) سورة آل عمران، آية: 3(
  .95ائدة، آية: ) سورة امل4(
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والــذين يظهــرون مــن ����وأكثر مواضع املطلـق النكـرة يف سـياق اإلثبـات حنـو: أكـرم طالبـاً. ومنـه قولـه تعـاىل: 
  .)1(����نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا

  واملقيد لغة: ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان.
واصطالحاً: ما دل على شائع يف جنسه مقيد بصـفة مـن الصـفات. حنـو: أكـرم طالبـاً مهـذباً فــ (طالبـاً) فـرد 

  شائع يف جنس الطالب. قيد هنا مبا يقلل شيوعه. فاملقيد هو مطلق حلقه قيد أخرجه عن اإلطالق إىل التقييد.
  أللفاظ يف هذا الباب ثالثة أقسام:واعلم أن ا

فهـذا نـص  ����وأمهــات نســائكم����األول: ما جاء بال قيد. فهذا جيب العمل به على إطالقه. كقولـه تعـاىل: 
مطلــق مل يقيــد بالــدخول فيعمــل بــه علــى إطالقــه، فتحــرم أم الزوجــة مبجــرد العقــد علــى بنتهــا، ســواء دخــل ــا أم مل 

  .)2(يدخل
لــزم العمــل مبوجــب القيــد الــوارد فيــه وال يصــح إلغــاؤه، كقولــه تعــاىل يف كفــارة الظهــار الثـاين: مــا جــاء مقيــداً في

فــورد الصــيام مقيــداً بالتتــابع وبكونــه قبــل التمــاس  ����فمــن لــم يجــد فصــيام شــهرين متتــابعين مــن قبــل أن يتماســا����
  .)3(واالستمتاع، فيعمل به على تقييده ذين القيدين

ص ومقيداً يف نص آخـر، فيحمـل املطلـق علـى املقيـد، ومعـىن محـل املطلـق الثالث: أن يرد اللفظ مطلقاً يف ن
عليـــه أن يقيـــد املطلـــق بقيـــد املقيـــد. وذلـــك إذا كـــان احلكـــم واحـــداً. ومثالـــه: مـــا ذكـــره املصـــنف مـــن أن الرقبـــة قيـــدت 

ـــه تعــــاىل:  ــارة القتــــل يف قولـ ــة����باإلميــــان يف كفــ ــ ــة مؤمن ــ ـــر رقب ــار يف قولــــه )4(����فتحريـ ـــارة الظهــ تعــــاىل:      وأطلقــــت يف كفـ
واحلكم واحد وهو حتريـر رقبـة، فيحمـل املطلـق علـى املقيـد، ويشـرتط اإلميـان  )5(����فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا����

  يف كفارة الظهار على أحد القولني يف املسألة.
فــإن اختلــف احلكــم عمــل بكــل منهمــا علــى مــا ورد عليــه مــن إطــالق أو تقييــد. ومثالــه: آيــة الوضــوء قيــدت 

ويف آيـة التـيمم جـاءت  )6(����فاغســلوا وجــوهكم وأيــديكم إلــى المرافــق����دي إىل املرافق، كمـا قـال تعـاىل: فيها األي
واحلكــم خمتلــف ألنــه يف الوضــوء غســل، ويف التــيمم  )7(����فامســحوا بوجــوهكم وأيــديكم منــه����مطلقــة، قــال تعــاىل: 

  ح يف التيمم للكفني، واهللا أعلم.مسح. فال حيمل املطلق على املقيد عند اجلمهور، وقد دلت السنة على أن املس
  هذا وللمطلق واملقيد أحوال أخرى وقع فيها اخلالف أيضاً جتدها يف املطوالت.

                                                
  .3) سورة اادلة، آية: 1(
  ).5/106) انظر تفسري القرطيب (2(
  ).19/235) لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف هذا املوضوع انظرها يف جمموع الفتاوى (3(
  .92) سورة النساء، آية: 4(
  .3) سورة اادلة، آية: 5(
  .6) سورة املائدة، آية: 6(
  .6، آية: ) سورة املائدة7(



  71

  املخصص املنفصل
  

(ويجــوز تخصــيص الكتــاب الكتــاب، وتخصــيص الكتــاب بالســنة، وتخصــيص الســنة بالكتــاب، 
 تعــالى وقــول بالســنة، وتخصــيص النطــق بالقيــاس، ونعنــي بــالنطق قــول اهللا وتخصــيص الســنة

  .) � الرسول
ملا فرغ من املخصص املتصل وذكر املطلق واملقيد ضمنًا شرع يف بيان املخصص املنفصل، وهو الذي 

  يستقل بنفسه كما تقدم، واملخصص املنفصل ثالثة:
تـــدمر كـــل شـــيء بـــأمر ����احلـــس: واملـــراد بـــه املشـــاهدة واإلدراك بـــاحلواس ومثالـــه: قولـــه تعـــاىل عـــن ريـــح عـــاد:  )1

ـــا ــموات واألرض  )1(����ربهـ ــريح مل تــــدمر الســ ــة دخلهــــا التخصــــيص بــــاحلس حيــــث دل علــــى أن الــ فاآليــــة عامــ
  واجلبال.

فـإن العقـل دل علـى أن ذات اهللا تعـاىل غـري خملوقـة مـع  )2(����اهللا خـالق كـل شـيء����العقل: ومثاله قوله تعاىل:  )2
قــل أي شــيء ����ىل: وقـال تعـا )3(����كل شــيء هالــك إال وجهــه����أن لفظ شيء يتناوله سبحانه، قال تعاىل: 

 .)4(����أكبر شهادة قل اهللا

ومنــع بعــض العلمــاء أن يكــون هــذا ومــا قبلــه مــن بــاب التخصــيص، وهــو إخــراج بعــض أفــراد العــام،      
وقــالوا: إن ذلــك مــن بــاب العــام الــذي أريــد اخلــاص، وهــو أن يكــون املخصــوص غــري مــراد عنــد املــتكلم وال 

  حبيث حيتاج إىل إخراج.املخاطب، مبعىن أنه غري داخل يف العام أصًال 
مــا ���� وقولـه تعـاىل: )5(����بــأمر ربهــا����على أن بعضهم قال: إن التخصيص قد يفهم من قوله تعاىل:      

  ، واهللا أعلم.)6(����تذر من شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم
  الشرع: وهذا هو الذي بينه املصنف، وهو املراد يف أصول الفقه. وحتته قسمان: )3

  واملخصص له أربعة: كتاب مثله، أو سنة، أو إمجاع، أو قياس. .األول: تخصيص الكتاب
  ختصيص الكتاب بالكتاب: أي ختصيص بعض آياته العامة ببعض آخر. )1

                                                
  .25) سورة األحقاف، آية: 1(
  .62) سورة الزمر، آية: 2(
  .88) سورة القصص، آية: 3(
  .19) سورة األنعام، آية: 4(
  .25) سورة األحقاف، آية: 5(
  .42) سورة الذاريات، آية: 6(
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 )1(����والمطلقــات يتربصــن بأنفســهن ثالثــة قــروء����وقوله (جيوز) أي بدليل وقوعه. ومثاله قوله تعـاىل: 
ــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا ����ت بقولــه تعــاىل: فهــذه اآليــة عامــة يف املــدخول ــا وغــري املــدخول ــا، فخصــ ي

 )2(����نكحـــتم المؤمنـــات ثـــم طلقتمـــوهن مـــن قبـــل أن تمســـوهن فمـــا لكـــم علـــيهن مـــن عـــدة تعتـــدونها
  فخرجت غري املدخول ا من عموم اآلية األوىل فال عدة عليها هلذه اآلية.

خص حبـديث: (ال تـنكح . )3(����أحل لكم ما ورآء ذلكمو ����ختصيص الكتاب بالسنة: ومثاله: قوله تعاىل:  )2
 .)4(املرأة على عمتها وال على خالتها)

ــة نـــص قـــاطع  )3 ــا كـــان اإلمجـــاع خمصصـــاً ألنـــه مبثابـ ختصـــيص الكتـــاب باإلمجـــاع: وهـــذا مل يـــذكره املصـــنف وإمنـ
شــرعي. أمـــا العـــام فهـــو ظـــاهر ظــين عنـــد اجلمهـــور، فيقـــدم القـــاطع. قــال ابـــن بـــدران (واحلـــق أن التخصـــيص 

يرمــون المحصــنات ثــم لــم يــأتوا  والــذين����ومثلوه بقولـه تعـاىل:  )5(اإلمجاع نفسه)يكون بدليل اإلمجاع ال ب
فاآلية عامة يف احلر والرقيق، فخصت باإلمجـاع علـى أن العبـد  )6(����بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

 القاذف جيلد على النصف من احلر.

رمحــه اهللا. أن مــن  )7(ر القــرطيبولكــن هــذا التمثيــل فيــه نظــر، ألنــه ثبــت اخلــالف يف املســألة فقــد ذكــ
أهــل العلــم مــن يــرى أنــه جيلــد مثــانني كــاحلر، ومــنهم ابــن مســعود رضــي اهللا عنــه وعمــر بــن عبــد العزيــز رمحــه 
اهللا، وإذا ثبت اخلالف فال إمجاع. وألنه قد يكون املخصص لآلية هو القيـاس، ومـن األمثلـة: قولـه تعـاىل: 

فـإم أمجعـوا علـى أنـه  ����من يوم الجمعة فاسعوا إلــى ذكــر اهللا يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصالة����
 .)8(ال مجعة على عبد وال امرأة

 )9(����الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمــا مائــة جلــدة����ختصيص الكتاب بالقياس: ومثاله قوله تعاىل  )4
ــا ع����فـــإن عمــــوم الزانيــــة خــــص بالكتــــاب وهــــو قولـــه تعــــاىل:  ــف مــ ــى فــــإن أتــــين بفاحشــــة فعلــــيهن نصــ لــ

فيقاس العبد الزاين علـى األمـة يف تنصـيف العـذاب واالقتصـار علـى مخسـني ) 10(����المحصنات من العذاب
 جلدة على املشهور.

                                                
  .28) سورة البقرة، آية: 1(
  .49) سورة األحزاب، آية: 2(
  .24) سورة النساء، آية: 3(
  .1408ومسلم رقم  4820ه البخاري رقم ) أخرج4(
  .160، إرشاد الفحول ص249) املدخل ص5(
  .4) سورة النور، آية: 6(
  ).12/174) تفسري القرطيب (7(
  ).3/363) انظر البحر احمليط (8(
  .2) سورة النور، آية: 9(
  .25) سورة النساء، آية: 10(
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  واملخصص هلا كتاب أو سنة مثلها أو قياس.القسم الثاني: تخصيص السنة. 
خـــص  )1(هللا): (أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حـــىت يقولـــوا: ال إلـــه إال ا�ختصـــيص الســـنة بالكتـــاب: ومثالـــه قولـــه  )1

  .)2(����حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون����بقوله تعاىل: 
فهـــذا عـــام يف القليـــل والكثـــري.  )3(: (فيمـــا ســـقت الســـماء العشـــرة)�ختصـــيص الســـنة بالســـنة: ومثالـــه قولـــه  )2

 .)4(: (ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة)�خص بقوله 

فخــص مــن احلــديث  )5(ائــة وتغريــب عــام): (البكــر بــالبكر جلــد م�ختصــيص الســنة بالقيــاس: ومثالــه قولــه  )3
العبـد قياسـاً علـى األمـة الـيت ثبـت تنصـيف احلـد عليهـا بـالقرآن كمـا تقـدم. فيجلـد العبـد مخسـني جلـدة كمــا 

 ذكرنا يف ختصيص الكتاب بالقياس.

وختصيص الكتاب والسنة بالقيـاس هـو املـراد بقـول املصـنف (وختصـيص النطـق بالقيـاس) مث بـني أن 
: الكتاب والسنة. وإمنا جاز ختصيص الكتاب والسـنة بالقيـاس ألن القيـاس يسـتند إىل نـص املقصود بالنطق

مــن كتــاب أو ســنة، فكــأن املخصــص هــو ذلــك الــنص، فرجــع األمــر إىل ختصــيص الكتــاب والســنة مبثلهمــا 
  واهللا أعلم.

                                                
  .22ومسلم رقم  25) أخرجه البخاري رقم 1(
  .29بة، آية: ) سورة التو 2(
  ).4/611انظر جامع األصول ( 1412) هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري رقم 3(
  وهو طرف من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه. 979ومسلم رقم  1340) أخرجه البخاري رقم 4(
  .4415وأبو داود رقم  1434والرتمذي رقم  1690) أخرجه مسلم رقم 5(
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  اBــمل وملبيــن
  

كال إلــى حيــز التجلــي. (والمجمــل مــا افتقــر إلــى البيــان. والبيــان إخــراج الشــيء مــن حيــز اإلشــ
والنص ماال يحتمل إال معنى واحدًا. وقيل: مــا تأويلــه تنزيلــه، وهــو مشــتق مــن منصــة العــروس 

  وهو الكرسي).
  اعلم أن اللفظ من حيث الداللة على املعىن له حالتان:

  أن يدل على معىن واحد. وهذا هو النص كما سيأيت إن شاء اهللا. )1
علـــى حــد ســواء فهـــذا جممــل، وإن كــان أحـــدمها أظهــر مــن اآلخـــر أن حيتمــل معنيــني فـــأكثر. فــإن كانــا  )2

 وأرجح فحمله على الراجح هو الظاهر، ومحله على املرجوح هو املؤول.

وامل لغة: اموع، ومنه أمجل احلساب إذا مجع وجعـل مجلـة واحـدة، ويطلـق علـى املـبهم مـن أمجـل األمـر 
فكــل جممــل مــبهم، ولــيس كــل مــبهم جممــًال. فــإذا قلــت لشــخص: أي أــم. واملــبهم أعــم مــن امــل عمومــاً مطلقــاً، 

  تصدق ذا الدرهم على رجل. فهذا فيه إام. وليس فيه إمجال ألنه معناه ال إشكال فيه.
وامــل اصــطالحاً عرفــه بقولــه: (مــا افتقــر إىل بيــان) فقولــه (مــا) أي لفــظ (افتقــر) أي احتــاج إىل بيــان إمــا 

  نه مل يتضح، وقيل: ما احتمل معنيني أو أكثر ال مزية ألحدمها أو أحدها على اآلخر.بقول أو بفعل، ألن املراد م
  وأسباب اإلمجال ثالثة:

عدم معرفة املراد، ومن أسبابه االشـرتاك يف الداللـة: وهـذا إمـا يف املركـب أو يف املفـرد. فاملركـب: وهـو مـا   )1
إال أن يعفــون أو يعفــوا الــذي بيــده ����: كان اإلمجال فيه بالنظر إىل املطلوب مـن الرتكيـب كقولـه تعـاىل

ـــاح ــدة النكـــ ــ ـــاىل:  )1(����عقــ ــه تعــ ــ ـــم كقولـ ـــا اســ ـــرد إمــ ــويل، واملفــ ـــون الـــ ـــزوج وأن يكــ ــــون الــ ـــال أن يكـ الحتمــ
فـالقرء مـرتدد بـني معنيـني: الطهـر واحلـيض. ولـذا وقـع  )2(����والمطلقات يتــربص بأنفســهن ثالثــة قــروء����

أو أطهــاراً؟ وقــد يكــون املفــرد فعــالً كقولــه  اخلــالف بــني العلمــاء: هــل تكــون الثالثــة قــروء هــذه حيضــات
فتيممــوا صــعيداً ����لرتدده بني أقبل وأدبـر، أو حرفـاً كقولـه تعــاىل:      )3(����والليل إذا عسعس����تعاىل: 

لرتدد (من) بـني ابتـداء الغايـة أي مبـدأ املسـح مـن الصـعيد  )4(����طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
تكـون للتبعـيض، فيتعـني الـرتاب الـذي لـه غبـار يعلـق باليـد. ولـذا وقـع الطيب فال يتعني مـا لـه غبـار. أو 

  اخلالف يف ذلك، وال يزول اإلمجال فيما ذكر إال بتعيني املراد.

                                                
  .237) سورة البقرة، آية: 1(
  .228) سورة البقرة، آية: 2(
  .17) سورة التكوير، آية: 3(
  .6) سورة املائدة، آية: 4(
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فـإن صــفة  )1(����وأقيمــوا الصــالة����عـدم معرفـة الصــفة. ويـزول اإلمجـال ببيــان الصـفة، ومثالـه قولــه تعـاىل:  )2
 .�اا بالقول والفعل من الرسول إقامة الصالة جمهولة حتتاج إىل بيان، فحصل بي

فــإن مقــدار  )2(����وءاتــوا الزكــاة����عــدم معرفــة املقــدر. ويــزول اإلمجــال ببيــان املقــدار. ومثالــه قولــه تعــاىل:  )3
 .�الزكاة حيتاج إىل بيان فحصل بيانه بقول الرسول 

نــه مل يبــق فيهــا جممــل، واعلــم أن اإلمجــال وإن كــان قــد ورد يف الشــريعة وأنــه نــوع مــن تعبــد اهللا تعــاىل للعبــاد، فإ
"لقــد تــركتم علــى مثــل البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا ال يزيــغ  �قــد بــني ألمتــه مجيــع شــريعته، كمــا قــال  �ألن النـيب 

ومل يرتك البيان عند احلاجة إليه أبداً. فـإن وقـع للمجتهـد شـيء مـن ذلـك فقـد يكـون  )3(بعدي عنها إال هالك"
  يكون نسبّياً واهللا أعلم.لعدم اطالعه على املبّني هلذا اإلمجال. ف

قوله: (والبيان إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي) ملا عرف امل. عرف البيان الفتقـار امـل 
  إليه. وهو لغة: الظهور والوضوح يقال: بان األمر وتبني مبعىن اتضح وانكشف.

على الدليل الذي حصل به البيان، ويطلـق وأما يف االصطالح فهو يطلق على التبيني وهو فعل املبني. ويطلق 
على العلم الذي يستفاد من الـدليل، واملصـنف جـرى علـى األول وهـو األشـهر، فعرفـه بأنـه إظهـار املعـىن للمخاطـب 

  وإيضاحه فقال (إخراج الشيء . . إخل).
ومـنهم مـن  وهذا التعريف مبين علـى مـا درج عليـه أكثـر األصـوليني حيـث خصـوا البيـان بإيضـاح مـا فيـه خفـاء.

  يطلقه على كل إيضاح، سواء تقدمه خفاء أم ال.
وذلـك لـورود عبـارات ال ينبغـي إيـداعها التعـاريف  )4(وقد انتقد املصنف نفسـه هـذا التعريـف يف كتابـه (الربهـان)

هم الـذي مثل: احليز، وذلك أن التبيني أمر معنوي، واملعىن ال يوصف باالستقرار يف احلّيز، ألن احلّيز هو الفراغ املتـو 
  يشغله شيء، وهو من ألفاظ املتكلمني.

ألنه غري جامع، فإن املبّني ابتداء: الذي مل يسبق بإمجال مثل: مسـاء، أرض، جـدار. ال  )5(وممن انتقده اآلمدي
  يدخل يف هذا التعريف مع أنه بيان. فيكون التعريف خاّصاً ببيان امل كما ذكرنا.

راج إظهــار معــىن املبــّني للمخاطــب وإيضــاحه، وهــذا علــى أن البيــان يطلــق قولــه: (إخــراج الشــيء): املــراد بــاإلخ
  على فعل املبّني، وهو التبيني كما قدمنا.

وقولـــه: (مـــن حيـــز اإلشـــكال): أي مـــن صـــفة وحـــال اإلشـــكال. واإلشـــكال: هـــو خفـــاء املـــراد حبيـــث ال يـــدرك 
  املقصود من اللفظ.

                                                
  .43) سورة البقرة، آية: 1(
  .43) سورة البقرة، آية: 2(
  ).1/27وهو حديث صحيح له شواهد فانظر السنة البن عاصم ( 43) وابن ماجه رقم 1/96) واحلاكم (4/126) رواه أمحد (3(
  ).1/124) الربهان (4(
  ).3/30) إحكام األحكام (5(
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  يتم ببيان الصفة أو املقدار أو تعيني املراد كما تقدم. قوله: (إىل حيز التجلي): أي الظهور والوضوح. وذلك
ــني  ـــه هـــو املبــ ــر الـــنص، ألن ــل وعـــرف البيــــان ذكـ ــرف امـ ــا عـ ــىن واحــــداً) ملـ ــا ال حيتمـــل إال معـ ـــنص مـ ـــه: (وال قول

  للمجمل. وهو لغة: عبارة عن الظهور، ومنه مسي كرسي العروسة منصة، لظهورها عليه، وسيذكر املصنف ذلك.
عرفـه بقولـه: (مـا حيتمـل إال معـىن واحـداً). فقولـه: (مـا) أي لفـظ. وقولـه (ال حيتمـل إال معـىن  والنص اصـطالحاً 

  واحداً) أي يدل على معىن واحد قطعاً، وال حيتمل غريه. وهذا هو النص الصريح.
ــاىل:  ــه تعــ ــول اهللا����ومثالــــه قولــ ـــد رســ ــداً  ����محمـ ـــة نــــص صــــريح يف أن حممــ ـــه تعــــاىل:       �فاآليـ رســــول اهللا. وقولـ

  فاآلية نص يف قدرة مدة الرتبص. )1(����للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر����
قال القاضي أبو يعلى: (والصحيح أن يقال: الـنص مـا كـان صـرحياً يف حكـم األحكـام وإن كـان اللفـظ حمـتمالً 

ري الصــريح، يف غــريه، ولــيس مــن شــرط أال حيتمــل معــىن واحــداً، ألن هــذا يعــّز وجــوده . .) والظــاهر أن هــذا الــنص غــ
  واهللا أعلم.

ويطلــق الــنص عنــد الفقهــاء علــى  كــل مــا ورد يف الكتــاب والســنة أنــه نــص، فيقــال لنــا الــنص واملعــىن، ونصــوص 
  .)2(الشريعة متضافرة بذلك . . وهو ذا االصطالح يقابل اإلمجاع والقياس

  وقوله: (وقيل ما تأويله تنـزيله) هذا تعريف آخر للنص.
  محله على معناه وفهم املراد منه. وقوله: (تأويله): أي

(تنـزيله): أي مبجرد نزولـه يفهـم معنـاه، وال يتوقـف فهـم املـراد علـى تأويـل أي: علـى تفسـري. ألنـه ال حيتمـل إال 
  .)3(معىن واحداً كما تقدم

والتعريــف األول الــذي ذكــره املصــنف أدق مــن هــذا، ألنــه قــد يــدخل فيــه الظــاهر، ألنــه مبجــرد مساعــه يفهــم منــه 
  عناه الظاهر من غري احتياج إىل شيء آخر، وإن احتمل غريه مرجوحاً.م

قولـــه: (وهـــو مشـــتق مـــن منصـــة العـــروس وهـــو الكرســـي) يشـــري بـــذلك إىل أن الـــنص يف وضـــوحه يشـــبه العـــروس 
اجلالسة على مرتفع ال ختفى على أحـد. وال حيتمـل أن تكـون غريهـا هـي، فكـذلك الـنص يف ظهـوره الـذي ال حيتمـل 

  احداً.إال معىن و 
ــو االرتفــــاع والظهــــور. ال  ــروس) االشــــتقاق املعنــــوي وهــ ــة العــ ــتق مــــن منصــ ــو مشــ ــه: (وهــ ــراد بقولــ والظــــاهر أن املــ
االشــتقاق اللغــوي. ألن (منصــة) بكســر املــيم اســم آلــة مشــتقة مــن املصــدر وهــو الــنص. ولــيس الــنص مشــتقاً منهــا. 

  واهللا أعلم.

  الظــاهر واملــؤول
                                                

  .226) سورة البقرة، آية: 1(
، التأســيس يف 36شــرح تنقــيح الفصــول ص 366، وأصــول الفقــه للربديســي ص105) رســالة يف أصــول الفقــه للعكــربي ص1/138) انظــر العــدة أليب يعلــى (2(

  ).2/10أصول الفقه أليب إسالم مصطفى بن سالمة (
  .140) انظر غاية املرام ص3(
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ما أظهر من اآلخر. ويؤول الظاهر بالــدليل، ويســمى الظــاهر (والظاهر ما احتمل أمرين أحده

  بالدليل).
الظــاهر لغــة: الواضــح. وقــال بعضــهم: لفظــه يغــين عــن تفســريه. واصــطالحاً عرفــه بقولــه: (مــا احتمــل أمــرين 

  أحدمها أظهر من اآلخر).
  فقوله: (ما): أي لفظ.

ن لــه عــدة احتمــاالت، هــو يف أحــدمها وقولــه: (احتمــل أمــرين): أي معنيــني أو أكثــر، ألن الظــاهر قــد يكــو 
  أظهر. وهذا خيرج النص ملا تقدم.

وقوله: (أحدمها): أي أحـد املعنيـني، وهـو املعـىن الـذي يتبـادر إىل الـذهن مبجـرد السـماع، وهـذا خيـرج امـل 
  ألنه ال يتبادر فيه واحد من املعنيني.

  وقوله: (أظهر من اآلخر): للظهور أسباب منها:
ا اــاز. حنــو: رأيــت أســد. فهــو حيتمــل أن يكــون املــراد احليــوان املفــرتس، وهــو الظــاهر احلقيقــة ويقابلهــ )1

  ألنه موضوع له، وحيتمل الرجل الشجاع، ومحله عليه تأويل ال يقبل إال بقرينة.
ظـــاهره أن اهللا تعـــاىل  )1(����وجـــاء ربـــك����االكتفـــاء وعـــدم التقريـــر، ألن هـــذا هـــو األصـــل، فقولـــه تعـــاىل:  )2

 ء أن املراد (جاء أمر ربك) تأويل على خالف الظاهر.جييء بنفسه، وادعا

الظـاهر أن الرقبـة غـري مقيـدة  )2(����فتحرير رقبــة����اإلطالق وعدم التقييد كقوله تعاىل يف كفارة الظهار:  )3
 باإلميان، وتقدم ذلك يف باب املطلق واملقيد.

ومـن أمثلـة  )3(ويـلالعموم. فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمـال اخلصـوص. ومحلهـا علـى اخلصـوص تأ )4
عــن الوضــوء مــن  �الظــاهر مــا ورد يف حــديث الــرباء بــن عــازب رضــي اهللا عنــه قــال: ســئل رســول اهللا 

 .)4(حلوم اإلبل. فقال: "توضأوا منها . . " احلديث

فإن الظاهر من احلـديث أن املـراد غسـل األعضـاء األربعـة، ألن الوضـوء حقيقـة شـرعية حيمـل يف كـالم الشـرع 
   يصح محله على املعىن الثاين وهو النظافة إال بدليل وال دليل، فيكون ظاهراً يف املعىن األول.على مراده، وال

قوله: (ويؤول الظاهر بالدليل): أي يصرف اللفظ عن ظاهره بالدليل. وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه ال 
   فيجب العمل بالظاهر.يعدل عنه إال بدليل صحيح يصرفه عن ظاهره، ويكون الدليل أقوى من الظاهر، وإال

                                                
  .22) سورة الفجر، آية: 1(
  .92) سورة النساء، آية: 2(
  .135) انظر الواضح يف أصول الفقه ص3(
  .360وغريه وهو حديث صحيح وملسلم مبعناه. انظر صحيح مسلم رقم  184) أخرجه أبو داود رقم 4(
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ومحل اللفظ على املعىن الظاهر ال حيتاج إىل دليل، ألن هذا هو األصل، وألن العمل بالظاهر طريقة 
السلف الصاحل من هذه األمة، وألنه أحوط وأبرأ للذمة، وأقوى يف التعبد، وأدل على االنقياد. فإذا صرف اللفظ 

  عن ظاهره بدليل صار مؤوًال.
  أخوذ من األول مصدر آل يؤول أوًال: إذا رجع. نقول: آل األمر إىل فالن. أي: رجع إليه.واملؤول لغة: م

  واصطالحاً: محل اللفظ على املعىن املرجوح.
أي: صرف اللفظ عن ظاهره املتبادر منه إىل معىن مرجوح غري متبادر للذهن. ومثاله قوله تعاىل:       

صوم يف اآلية حيتمل معنيني: أحدمها وهو الظاهر مبعىن الصوم فلفظ ال )1(����فقولى إني نذرت للرحمن صوما����
الشرعي وهو اإلمساك عن املفطرات. والثاين وهو املرجوح مبعىن اإلمساك عن الكالم. وهذا هو املراد من اآلية 

  .)2(����فلن أكلم اليوم إنسّيا����بدليل 
   إال بثالثة شروط:. وهو ال يكون صحيحاً مقبوالً )3(وهذا هو التأويل يف اصطالح األصوليني

 –مثًال  –أن يكون اللفظ قابًال للتأويل. بأن يكون املعىن املرجوح مما حيتمله اللفظ. فصرف العام  األول:
حّرمت ����عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل هو تأويل صحيح، ألن العام حيتمل اخلصوص فقوله تعاىل: 

: "هال أخذمت إهاا �لكن صرف هذا العموم عن ظاهر قوله  نص ظاهر يف حترمي جلد امليتة. )4(����عليكم الميتة
  .)5(فانتفعتم به"

الرحمن على ����فإن كان اللفظ ال حيتمل املعىن املرجوح أصًال فهو تأويل فاسد مردود، كقوله تعاىل: 
املراد.  فإن ظاهره أن اهللا تعاىل عال على العرش علّوًا خاّصا يليق باهللا عز وجل. وهذا وهو )6(����العرش استوى

  وصرفه إىل معىن االستيالء وامللك باطل، ألنه ال يعرف يف اللغة االستواء مبعىن االستيالء وامللك.
أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن ظاهره، إىل املعىن املرجوح، فال يصح  الشرط الثاني:

فالعام على  –كما تقدم   –ظاهره  التأويل مبجرد االحتمال. ألن األصل العمل بالظاهر وعدم صرف الدليل عن
عمومه. وال يقصر على بعض أفراده إال بدليل. واملطلق على إطالقة وال يعدل عن إطالقة إىل تقييده إال بدليل. 

 –وظاهر األمر الوجوب فال حيمل على الندب أو غريه إال بدليل. وظاهر النهي التحرمي فال حيمل على الكراهة  
  إال بدليل. –مثًال 

                                                
  .26) سورة مرمي،آية: 1(
  .26) سورة مرمي، آية: 2(
يح الكالم بذكر معناه املراد به ويطلق على مال الكالم إىل حقيقته. فإن كان خرباً فتأويله وقوع املخرب بـه وإن كـان طلبـاً ) ويطلق التأويل على التفسري وهو توض3(

  فتأويله امتثال املطلوب.
  .3) سورة املائدة، آية: 4(
  ).363) ومسلم(1421) رواه البخاري (5(
  .5) سورة طه، آية: 6(
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مل يوجد دليل أصًال فهو تأويل فاسد مردود، ألنه دعوى بال برهان، كقولك: رأيت أسداً. تريد رجًال  فإن
  شجاعاً.

وهذا النوع من التأويل متتلئ به كتب الشيعة والباطنية. حيث فسروا ألفاظ القرآن مبا ال حتتمله من قريب 
هلا إال يف عقول أصحاا، فيفسرون (النور) يف قوله وال بعيد. وحرفوها عن مدلوهلا احلقيقي إىل مدلوالت ال وجود 

بأن املراد: نور األئمة من آل البيت. ويف قوله تعاىل:  )1(����فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا . . .����تعاىل: 
وغري  قالوا: يعىن بذلك وال تتخذوا إمامني إمنا هو إمام واحد. )2(����ال تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحدٌ ����

  .)3(ذلك كثري
  ومن التأويل الفاسد املردود تأويل املعطلة يف باب األمساء والصفات، ألنه تأويل ليس عليه دليل صحيح.

أن يكون هناك موجب للتأويل. بأن يكون ظاهر النص خمالفًا لقاعدة مقررة معلومة من  الشرط الثالث:
. والصقب: القرب )4(: "اجلار أحق بصقبه"�ال ذلك. قوله الدين بالضرورة، أو خمالفاً لنص أقوى منه سنداً. ومث

واملالصقة. وهو املعىن الراجح. وحيتمل أن املراد الشريك. وهو املرجوح. فلما جاء حديث "إذا وضعت احلدود 
منع إرادة اجلار املالصق، وتعني محل احلديث األول على الشريك، ألنه ال ضرب  )5(وصرّفت الطرق فال شفعة"

ال صرف لطرق إال يف الشركة. أما اجلريان فكل على حدوده، وطرقه. فمن محله على الشريك قال: ال حلدود و 
  شفعة جلار، واهللا أعلم.

قوله: (ويسمى الظاهر بالدليل) أي أن املؤول يصري ظاهرًا بسبب الدليل، ألن الظاهر نوعان: ظاهر من 
م منه أن الدليل البد أن يكون قويّاً ليكون املرجوح جهة اللفظ، وظاهر من جهة الدليل، فهو ظاهر مقيد، ويفه

  راجحاً، ألن ماال يصريه الدليل راجحاً ال يكون ظاهراً. واهللا أعلم.

                                                
  .8) سورة التغابن، آية: 1(
  .51النحل، آية:  ) سورة2(
  للدكتور ناصر القفاري. 1/214) انظر (مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة) 3(
  ).2139) رواه البخاري (4(
  ).1608) ومسلم (2099) رواه البخاري (5(
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  األفعـــال
  

(فعل صاحب الشريعة ال يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دّل 
م يدّل ال يختص به، ألن اهللا الدليل على االختصاص به يحمل على االختصاص، وٕان ل

فيحمل على الوجوب عند بعض  )1(�لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة�تعالى يقول: 
أصحابنا. ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب. ومنهم من قال: يتوقف فيه. فإن كان 

  على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على اإلباحة في حقه وحقنا).
وفعله وتقريره. وقد ذكر هنا األفعال مث اإلقرار  �من أقسام السنة، ألن السنة هي قوله  �أفعال الرسول 

وأما األقوال فذكرها فيما بعد يف باب (األخبار) وكان األوىل باملصنف أن جيمعها يف باب مستقل كما هي طريقة  
  كثري من األصوليني.

قلة، ألا من أدلة األحكام الشرعية، وال وقد عين األصوليون باألفعال، وأفردوا فيها مصنفات مست
  خالف يف ذلك.

  .�قوله: (فعل صاحب الشريعة) أي النيب 
  قوله: (ال خيلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة . . . إخل) أي أن األفعال هلا حالتان:

  أن يكون فعلها على وجه القربة والطاعة. األولى:
  .)2(والطاعةأال يكون على وجه القربة  الثانية:

  فإن كان على وجه القربة والطاعة فال خيلو من حالني:
  أن يدل دليل على االختصاص به. األولى:
  أال يدل دليل على االختصاص به. الثانية:

قوله: (فإن دل الدليل على االختصاص به حيمل على االختصاص) أي: حيكم باخلصوصية لوجود 
يا أيها النبي إنّا ����كزيادته يف النكاح على أربع نسوة لقوله تعاىل:   الدليل، وليس ألحد أن يفعله مثله، وذلك

وكن أكثر من أربع، وكالوصال يف الصوم، والنكاح بلفظ اهلبة، وغري ذلك مما يدل عليه  )3(����أحللنا أزواجك
  .)4(القرآن أو السنة

                                                
  .21) سورة األحزاب، آية: 1(
  .148) وانظر غاية املرام ص1/385) انظر شرح الكوكب املنري (2(
  .50ب، آية: ) سورة األحزا3(
  ) البن امللقن. �) انظر كتاب ( غاية السول يف خصائص الرسول 4(
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مل حيكم  قوله: (وإن مل يدل ال خيتص به) أي إن مل يدل الدليل على أن هذا الفعل خاص به
لقد كان ����لقوله تعاىل:  �باخلصوصية، وهذا هو األصل، أعين عدم اخلصوصية إال بدليل. ألن األصل التأسي به 

فيكون هذا النص معموًال به حىت يقوم الدليل املانع، وهو ما يوجب    )1(����لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة
  اخلصوصية.

األسوة: بضم اهلمزة وكسرها لغتان. قرئ ما  )2(����حسنة لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة����وقوله تعاىل: 
يف أقواله  �يف السبعة مبعىن القدوة. قال ابن كثري رمحه اهللا: (هذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي برسول اهللا 

  .)3(وأفعاله وأحواله)
ه القربة والطاعة قوله: (فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا . . إخل) أي: فإذا كان الفعل على وج

وال دليل على االختصاص ففيه خالف، ومثاله ما ورد عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي اهللا عنها: 
  .)4(إذا دخل بيته. قالت: بالسواك �بأي شيء كان يبدأ الرسول 

أقوال فالسواك عند دخول البيت فعل جمرد مل يرد به قول، وفعله على وجه القربة، فهذا فيه خالف على 
  ذكر املصنف منها ثالثة:

قوله: (فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا) هذا القول األول وهو وجوب اتباع األمة له. وقوله 
ومها من كبار الشافعية، وهو رواية عن  –(عند بعض أصحابنا) أي الشافعية. يعين ابن سريج وابن أيب هريرة 

. )5(����وما ءاتاكم الرسول فخذوه����مالك. ودليلهم قوله تعاىل:  اإلمام أمحد ذكرها أبو يعلى وهو قول اإلمام
وما اكم ����فخذوه بدليل  �واستبعد هذا القول إمام احلرمني يف الربهان. وأما اآلية فمعناها: ما أمركم به الرسول 

   وعلى القول بأن اآلية ظاهرة يف غرض املستدل، لكن تطرق االحتمال يضعف االستدالل. )6(����عنه فانتهوا
وقوله: (ومن أصحابنا من قال: حيمل على الندب) هذا القول الثاين وهو أنه يستحب لألمة اتباعه فيما 
فعله على وجه القربة. وهو قول لبعض الشافعية كما ذكر املصنف، وقول الظاهرية وهو قول أكثر احلنفية، ورواية 

 يف الربهان، وتبعه الغزايل يف املنخول، ورجحه عن اإلمام أمحد. ذكرها القاضي أبو يعلى. ورجح هذا إمام احلرمني

                                                
  .21) سورة األحزاب، آية: 1(
  .21) سورة األحزاب، آية: 2(
  ).6/392) تفسري بان كثري (3(
  ).7/177وانظر جامع األصول ( 253) أخرجه مسلم رقم 4(
  .7) سورة احلشر، آية: 5(
  .7) سورة احلشر، آية: 6(
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الشوكاين يف اإلرشاد، ألنه أقل ما يتقرب به هو املندوب، وال دليل يدل على زيادة على الندب، فوجب القول 
  .)1(به

قوله: (ومنهم من قال يتوقف فيه) هذا هو القول الثالث، وهو التوقف لعدم معرفة املراد ولتعارض األدلة. 
عف األقوال، قال الشوكاين: (وعندي أنه ال معىن للوقف يف الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة. فإن وهذا أض

  .)2(قصد القربة خيرجه عن اإلباحة إىل ما فوقها. واملتيقن مما هو فوقها الندب) أ هـ
ندوب، هو القول بالندب، ألن القربة، طاعة وهي غري خارجة عن الواجب وامل –واهللا أعلم  –والراجح 

والقدر املشرتك بينهما ترجيح الفعل على الرتك، وهذه حقيقة املندوب، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: 
على وجه التعبد فهو عبادة، يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمانًا أو مكانًا بعبادة كان  �(وما فعله النيب 

  .)3(ختصيصه تلك العبادة سنة . . . )
كان على غري وجه القربة والطاعة فيحمل على اإلباحة يف حقه وحقنا). هذه هي احلال الثانية قوله: (فإن  

  .)4(لألفعال النبوية. وهو الذي مل يظهر فيه قصد القربة. ويدخل حتت هذا نوعان
ما فعله مبقتضى اجلبلة والبشرية كالقيام والقعود والنوم واألكل والشرب، فهذا ال حكم له يف ذاته   )1

ليس من باب التكليف، ألن التكليف فيما ميكن فعله وتركه، وهذه األفعال ليست مشروعة  ألنه
لذاا أو  مقصودًا ا التأسي، ألن كل ذي روح من البشر ال خيلو عنها إال إذا كان هذا الفعل له 

  هيئة معينة، كصفة أكله وشربه ونومه وحنو ذلك، فهذا له حكم شرعي، كما دلت عليه النصوص.
فهذا النوع مباح مل يقصد به التشريع فال استحباب  �ا فعله وفق العادات، وذلك كلباسه م )2

لباسه  �للمتابعة، ألن اللباس منظور فيه إىل العادة اليت اعتادها أهل البلد، وهلذا مل يغري الرسول 
ة تستفاد من ، وإمنا وضع اإلسالم شروطًا وضوابط للباس الرجل واملرأ)5(الذي كان يلبسه قبل النبوة

 الكتاب والسنة.

بياناً مل، فهذا حكمه حكم امل، فإن كان واجباً فالفعل  �وبقي من األفعال نوع آخر وهو ما فعله 
مطلقًا حىت حيصل البالغ، مث يكون  �واجب. وإن كان مندوبًا فالفعل مندوب. لكنه واجب على الرسول 

  حكمه كحكم األمة يف ذلك.
                                                

  .36، إرشاد الفحول ص226املنخول ص 288) شرح تنقيح الفصول ص3/734) العدة يف أصول الفقه (1/322) انظر الربهان إلمام احلرمني (1(
  .38) اإلرشاد ص2(
  ).10/409) جمموع الفتاوى (3(
  ).1/480) انظر أصول الفقه اإلسالمي (4(
  وما بعدها. 29هذا املوضوع يف رسالته (إرشاد الطالب إىل أهم املطالب) صكالم ماتع حول   –رمحه اهللا  –) للشيخ سليمان بن سحمان 5(
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  .)2(����وامسحوا برءوسكم����بياناً لقوله تعاىل:  )1(الرأس كله فمثال الواجب: مسحه
واختذوا من مقام إبراهيم ����بيانًا لقوله تعاىل:  )3(ركعتني عند املقام بعد طوافه �ومثال املندوب: صالته 

وقد نقل احلافظ ابن حجر يف فتح الباري اإلمجاع على جواز ركعيت الطواف على أي جهة من جهات  )4(����مصلى
  واهللا أعلم. )5(الكعبة

                                                
  من حديث عبد اهللا بن زيد رضي اهللا عنه. 235ومسلم رقم  183) أخرجه البخاري رقم 1(
  .6) سورة املائدة، آية: 2(
  .1218) ورد هذا يف حديث جابر عن مسلم رقم 3(
  .125) سورة البقرة، آية: 4(
  ).1/499لباري () انظر فتح ا5(
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  اإلقــــرار
  

(وٕاقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. وٕاقراره على الفعل كفعلــه. ومــا 
  فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه).

عـن إنكـار  �ت النـيب ملا بني حكم الفعل ذكر بعده اإلقـرار، ألنـه مـن السـنة كمـا تقـدم، وصـورته أن يسـك
عليــه ومل ينكــر علــى فاعلــه، فــإن كــان قــوالً  �قــول أو فعــل بــني يديــه أو يف عصــره وعلــم بــه، فكــل أمــر أقــر الرســول 

معصوم عـن أن يقـر أحـداً علـى خطـأ أو معصـية فيمـا يتعلـق  �، ألنه �، وإن كان فعًال فهو كفعله �فهو كقوله 
  بالشرع.

احلبشــة يلعبــون يف املســجد مــن أجــل التــأليف علــى اإلســالم، كمــا يف  �مثــال اإلقــرار علــى الفعــل: إقــراره 
يومـــاً علـــى بـــاب حجـــريت واحلبشـــة يلعبـــون حبـــرام يف  �حـــديث عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا قالـــت: رأيـــت رســـول اهللا 

  .)1(املسجد. احلديث
مــع أن قــيس بــن عمــرو رضــي اهللا عنــه علــى قضــاء ركعــيت الفجــر بعــد الصــالة  �إقــراره  –أيضــاً  –ومثالــه 

أبــا بكــر رضــي اهللا عنــه علــى قولــه بإعطــاء ســلب القتيــل  �. ومثــال اإلقــرار علــى القــول: إقــراره )2(الوقــت وقــت ــي
  .)3(لقاتله

قولــه: (ومــا فعــل يف وقتــه يف غــري جملســه . . إخل) أي: ومــا فعلــه املكلــف أو قالــه (يف وقتــه) أي زمــان حياتــه 
(علــم بــه ومل ينكــره فحكمــه مــا فعــل يف جملســه) أي يف داللتــه  (يف غــري جملســه) أي: حبيــث ال يشــاهده، ولكنــه �

علــى جــواز ذلــك الفعــل أو القــول، وهــذا يشــمله مــا تقــدم يف قولــه (وإقــرار صــاحب الشــريعة . . .) لكنــه صــرح بــه 
لإليضاح، ودفع توهم االختصاص مبا يف جملسه. ومثـال ذلـك: قصـة معـاذ رضـي اهللا عنـه حيـث كـان يصـلي العشـاء 

، فهـي لـه تطـوع وهلـم فريضـة، وهـذا لـيس يف القـوة كـالواقع بـني يديـه )4(مث ينصرف إىل قومه ويصـلي ـم �مع النيب 
كـــان يعلـــم األئمـــة الـــذين يصـــلون يف   �وإن كـــان الغالـــب علـــى الظـــن أن رســـول اهللا  �الحتمـــال أنـــه مل يبلغـــه  �

معـاذ، كمـا يف حـديث جـابر رضـي اهللا تطويـل  �قبائل املدينة، ومما يؤكد ذلك قصـة األعـرايب الـذي شـكا إىل النـيب 
  .)5(عنه

ــة. واهللا أعلــــم  ــألة خالفيــ ـــل، وهــــي مســ ـــاذ مــــن أجــــاز صــــالة املفــــرتض خلــــف املتنقـ ــديث معـ ــتدل حبــ ــد اســ وقــ
  بالصواب.

                                                
. واحلراب: بكسر احلاء مجع حربة وهي اآللة دون الرمح. انظر كتاب (احلرف والصـناعات يف احلجـاز يف عصـر 892ومسلم رقم  443) أخرجه البخاري رقم 1(

  لعبد العزيز بن إبراهيم العمري. 218، ص�الرسول 
  ح بطرقه.) وهو حديث صحي2/487وانظر األحوذي ( 422) أخرجه الرتمذي رقم 2(
  .1751ومسلم رقم  2973) أخرجه البخاري رقم 3(
  .465ومسلم رقم  668) أخرجه البخاري رقم 4(
  .465ومسلم رقم  669) أخرجه البخاري رقم 5(
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  النســـخ
  

(وأما النسخ فمعناه لغــة: اإلزالــة، يقــال: نســخت الشــمس الظــل: إذا أزالتــه. وقيــل معنــاه: النقــل. 
  لكتاب أي نقلته.من قولهم: نسخت ما في هذا ا

وحــده: هــو الخطــاب الــدال علــى رفــع الحكــم الثابــت بالخطــاب المتقــدم علــى وجــه لــواله   
  لكان ثابتًا مع تراخيه عنه).

  النسخ يف اللغة يطلق على معنيني:
ــر: أزالتـــه. قـــال تعـــاىل:   )1 الرفـــع واإلزالـــة. يقـــال: نســـخت الشـــمس الظـــل أي أزالتـــه. ونســـخت الـــريح األثـ

  .)1(����ى الشيطانفينسخ اهللا ما يلق����
النقل: يقال: نسخت ما يف الكتاب أي نقلته مع بقائه يف نفسه. ألن ما يف الكتـاب مل ينقـل حقيقـة،  )2

 .)2(����إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون����قال تعاىل: : 

قولـه: (وحــده: اخلطــاب الــدال علــى رفــع احلكــم . . إخل) حــده: أي معنــاه االصــطالحي، وهــذا     
هـو اخلطـاب، ال تعريـف النسـخ الـذي هـو رفـع احلكـم أو اللفـظ، لكـن يؤخـذ منــه تعريـف الناسـخ، ألنـه 

تعريف النسخ، ألنه يلزم من كون الناسخ هو اخلطاب الـدال علـى الرفـع أن يكـون مـدلول اخلطـاب هـو 
النســخ الــذي هــو رفــع احلكــم، فــالرافع هــو اخلطــاب. والرفــع هــو النســخ. فهمــا متالزمــان إذ ال رفــع إال 

  خبطاب.
ــ    ــاع وال قولــ ــخ هــــو الكتــــاب والســــنة، وال نســــخ باإلمجــ ــه: الكتــــاب والســــنة. فالناســ ه: (اخلطــــاب) املــــراد بــ

، وبعــد وفاتــه ال ميكــن النســخ ألنــه تشــريع، وإمنــا يقــع النســخ �القيــاس، أمــا اإلمجــاع فألنــه ال ينعقــد إال بعــد وفاتــه 
  عند عدم النص. مبستند اإلمجاع. وأما القياس فألن النص مقدم عليه. وال يصار إليه إال

  والناسخ يف احلقيقة هو اهللا تعاىل ويطلق على النص الناسخ، فيقال: هذه اآلية ناسخة لكذا.   
قولـــه: (الـــدال علـــى رفـــع احلكـــم) املـــراد برفـــع احلكـــم تغيـــريه مـــن إجيـــاب إىل إباحـــة كنســـخ الصـــدقة عنـــد    

نســـخ إباحـــة اخلمـــر املنصـــوص عليـــه يف قولـــه كمـــا ســـيأيت إن شـــاء اهللا. أو مـــن إباحـــة إىل حتــرمي ك  �مناجــاة الرســـول 
كمـا سـيذكره املصـنف.   –وغري ذلك. وقد يكون النسـخ برفـع اللفـظ  )3(����تتخذون منه سكرا ورزقًا حسناً ����تعاىل: 

  وإمنا اقتصر على نسخ احلكم ألنه هو الغالب.

                                                
  .52) سورة احلج، آية: 1(
  .29) سورة اجلاثية، آية: 2(
  .67) سورة النحل، آية: 3(
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واملتقــدم: أي  قولــه: (الثابــت باخلطــاب املتقــدم): هــذا صــفة للحكــم املنســوخ. وباخلطــاب: متعلــق بالثابــت.
  يف الورود إىل املكلفني. فهو متقدم على اخلطاب الدال على الرفع.

وهـذا القيـد إلخــراج رفـع احلكـم الثابــت بـالرباءة األصـلية فلــيس بنسـخ، ذلـك أن ابتــداء العبـادات يف الشــرع 
  من الشرع. مزيل حلكم الرباءة األصلية، وهي عدم التكليف، وليس هذا نسخاً، ألن الرباءة مل تثبت خبطاب

وقولـــه: (علـــى وجـــه لـــواله لكـــان ثابتـــاً): وجـــه مبعـــىن: حـــال. والضـــمري يف قولـــه (لـــواله) يعـــود علـــى اخلطـــاب 
  الثاين. واسم كان: هو احلكم. أي حال كونه على وجه لوال ذلك اخلطاب لكان ذلك احلكم ثابتاً.

إلخــراج مــا إذا كــان اخلطــاب  وقولــه: (مــع تراخيــه عنــه): أي مضــي مــدة بــني الناســخ واملنســوخ، وهــذا القيــد
  الثاين غري مرتاخ، بل كان متصالً باألول، فال يكون نسخاً بل يكون بياناً كالشرط والصفة واالستثناء.

فيـه رفـع حكـم وجـوب احلـج عـن  )1(����وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليــه ســبيال����فقوله تعاىل: 
ه، بــل هــو متصــل. هكــذا قــال بعــض األصــوليني.وهذا فيــه نظــر غــري املســتطيع، ولكنــه لــيس بنســخ، ألنــه مل يــرتاخ عنــ

لــيس رفعــاً للحكــم، وإمنــا هــو بيــان أن املخــرج غــري مــراد  –وهــو البــدل هنــا  –ألن التخصــيص باملخصــص املتصــل 
  باحلكم، واهللا أعلم.

 وهذا التعريف مطول ال يليق باملختصرات. مـع مـا يـرد عليـه مـن اعرتاضـات. منهـا: أنـه عـرف الناسـخ دون
ومنهــا: أن قولــه (علــى وجــه . . إخل)  –كمــا ســيأيت   –النســخ. ومنهــا: أنــه غــري جــامع، ألنــه مل يــذكر نســخ اللفــظ 

  مث زيفه. )2(زيادة حمضة. وقد ذكر املصنف هذا التعريف يف كتابه (الربهان)
 ، لكــان أوضــح)3(ولــو قيــل يف تعريفــه: هــو رفــع حكــم  دليــل شــرعي أو لفظــه بــدليل مــن الكتــاب أو الســنة

  وأخصر، واهللا أعلم.

                                                
  .97) سورة آل عمران،آية: 1(
  ).2/1294) انظر الربهان (2(
  .33) انظر األصول من علم األصول ص3(
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  أقسام النسخ باعتبار املنسوخ
  

(ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ إلــى بــدل وٕالــى غيــر بــدل، 
  وٕالى ما هو أغلظ وٕالى ما هو أخف).

راد املنســوخ: هــو احلكــم الشــرعي الــذي انتهــى بالــدليل املتــأخر. وقــد يســمى الــدليل األول منســوخاً. وهــو املــ
  هنا. وهذا الدليل إما قرآن. أو سنة.

قوله (وجيوز نسخ الرسم وبقاء احلكم) هذا النوع األول. فينسخ اللفظ ويبقـى احلكـم معمـوالً بـه. وقـد ذكـر 
  .)1(اآلمدي رمحه اهللا أن العلماء متفقون على جواز نسخ الرسم دون احلكم خالفاً لطائفة شاذة من املعتزلة

فعــن عمــر رضــي اهللا عنــه أنــه قــال: "كــان فيمــا أنــزل آيــة الــرجم فقرأناهــا ووعيناهــا  ومثــال ذلــك: آيــة الــرجم.
  .)2(رمجنا بعده . . . احلديث" �وعقلناها. ورجم رسول اهللا 

  فهذا يدل على نزول آية الرجم. وأا نسخت. وبقي حكمها لقوله: (ورمجنا بعده).
مـا نقلـه الزركشـي يف الربهـان عـن ابـن اجلـوزي  فإن قيل: ما احلكمة من نسخ الرسـم وبقـاء احلكـم؟ فـاجلواب

أنــه قــال: (إمنــا كــان كــذلك ليظهــر بــه مقــدار طاعــة هــذه األمــة يف املســارعة إىل بــذل النفــوس بطريــق الظــن مــن غــري 
استفصـــال لطلـــب طريـــق مقطـــوع بـــه. فيســـرعون بأيســـر شـــيء، كمـــا ســـارع اخلليـــل إىل ذبـــح ولـــده مبنـــام، أدىن طـــرق 

  أ هـ. )3(الوحي)
ونســـخ احلكـــم وبقـــاء الرســـم) هـــذا النـــوع الثـــاين مـــن أنـــواع النســـخ باعتبـــار املنســـوخ. وهـــو أن ينســـخ قولـــه: (

  احلكم الشرعي ويبقى اللفظ الدال عليه غري معمول به. وهذا أكثر أنواع النسخ.
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً مــن ����ومثاله: قوله تعـاىل: 

فقــد دلــت اآليــة علــى وجــوب مصــابرة العشــرين مــن املســلمني املــائتني مــن  )4(����ن كفــروا بــأنهم قــوم ال يفقهــونالــذي
اآلن خفــف اهللا عــنكم وعلــم أن فــيكم ضــعفا ����الكفــار. ومصــابرة املائــة األلــف. فنســخ هــذا احلكــم بقولــه تعــاىل: 

  .)5(����فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين
  بقاء التالوة مع نسخ احلكم؟ فاجلواب من وجهني: فإن قيل: ما احلكمة من

                                                
  ).3/154) اإلحكام لآلمدي (1(
  .235). وهو حديث طويل. وانظر مقاًال يف أسانيد آية الرحم. يف جملة (احلكمة) العدد السابع ص1691) ومسلم 6442) رواه البخاري (2(
  ).2/37) انظر الربهان يف علوم القرآن (3(
  .65) سورة األنفال، آية 4(
  .66) سورة األنفال، آية: 5(
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األول: بقاء ثواب التالوة. فإن القرآن كما يتلى ليعرف احلكم منه ويعمل به، فهو يتلى ليثاب عليه 
  القارئ.

  الثاين: تذكري األمة حبكمة النسخ، وال سيما ما فيه ختفيف ورفع املشقة.
م والرســم معــاً، ومثالــه: مــا ورد عــن عائشــة رضــي اهللا وبقــي نــوع ثالــث مل يــذكره املصــنف وهــو نســخ احلكــ

عنها قالت: "كان فيما أنـزل مـن القـرآن عشـر رضـعات معلومـات حيـرمن، مث نسـخن خبمـس معلومـات فتـويف رسـول 
ــاً مخـــس  �اهللا  ــا يقـــرأ مـــن القـــرآن". ويف روايـــة: (نـــزل يف القـــرآن "عشـــر رضـــعات معلومـــات" مث أنـــزل أيضـ وهـــن فيمـ

  .)1(معلومات")
التحــرمي بعشــر رضــعات منســوخ لفظهــا وحكمهــا. وهــذا معلــوم عنــد الصــحابة رضــي اهللا عــنهم بــدليل  فآيــة

أم مل يثبتوها حني مجعوا القرآن. وأما آيـة اخلمـس رضـعات فهـي ممـا نسـخ رمسـه وبقـي حكمـه. بـدليل أن الصـحابة 
  رضي اهللا عنهم حني مجعوا القرآن مل يثبتوا رمسها، وحكمها باق عندهم.

ئشــة رضــي اهللا عنهــا: "وهــن فيمــا يقــرأ مــن القــرآن" أي يتلــى حكمهــا دون لفظهــا، وقــال البيهقــي: وقــول عا
  .)2(املعىن: أنه يتلوه من مل يبلغه نسخ تالوته

قوله: (والنسخ إىل بدل وإىل غري بدل، وإىل ما هو أغلـظ وأخـف) هـذا معطـوف علـى مـا قبلـه. أي: وجيـوز 
إىل بدل) أن يأيت حكـم آخـر بـدل احلكـم املنسـوخ. وهـذا النـوع ال خـالف النسخ إىل بدل وإىل غري بدل. ومعىن: (

  فيه.
ومعىن (إىل غري بدل) أن يزول احلكم السابق وال خيلفـه حكـم آخـر. وهـذا مـذهب اجلمهـور. ومثلـوه بنسـخ 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا نــاجيتم الرســول ����يف قولــه تعــاىل:  �وجــوب تقــدمي الصــدقة بــني يــدي جنــوى رســول اهللا 
ءأشــفقتم أن تقــدموا بــين يــدي نجــواكم صــدقات ����نسـخت بقولـه تعـاىل:  )3(����فقدموا بين يــدي نجــواكم صــدقة

  .)4(����فإذا لم تفعلوا وتاب اهللا عليكم فأٌقيموا الصالة وءاتوا الزكاة
وقد منع هذا النوع الظاهرية. وأيّد ذلك الشيخ حممـد األمـني الشـنقيطي رمحـه اهللا، وقـال: إن القـول بالنسـخ 

مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها نــأت ����غــري بــدل قــول باطــل. وإن قــال بــه مجهــور العلمــاء، ألن اهللا تعــاىل يقــول:  إىل
  .)5(����بخير منها أو مثلها

وأجـاب عـن آيـة الصـدقة بـأن الـذي نسـخ هـو الوجـوب، وأمـا االسـتحباب فهـو بـاق مل ينسـخ. فالنسـخ إىل 
  .)2(لتحرير. وورد هذا اجلواب عن الكمال بن اهلمام صاحب ا)1(بدل

                                                
  .1452) رواه مسلم 1(
  .1452وشرح النووي على حديث عائشة رضي اهللا عنها عند رقم  190، 189) انظر إرشاد الفحول ص2(
  .12) سورة اادلة، آية: 3(
  .13) سورة اادلة، آية: 4(
  .106) سورة البقرة، آية: 5(
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  والقول باجلواز أظهر لقوة مأخذه. وأما ما استدل به املانعون من اآلية الكرمية. فعنه ثالثة أجوبة:
نظم اجلملة ولفظها. لورود ذلـك يف كتـاب اهللا تعـاىل يف أكثـر مـن موضـع.  –هنا  –األول: أن املراد باآلية 

طـــالق احلقيقـــة، وال يصـــرف اللفـــظ عـــن ظـــاهره. إال واألصـــل يف اإل )3(����يتلـــوا علـــيهم آياتـــه ويـــزكيهم����قــال تعـــاىل: 
  بدليل. وال دليل هنا.

الثــاين: ســلمنا أن املــراد نســخ احلكــم. وهــذا ال يعــارض النســخ إىل غــري بــدل، ألن اهللا تعــاىل علــيم حكــيم. 
  فقد يكون عدما حلكم خرياً من ذلك احلكم املنسوخ. يف نفعه للناس.

ــلمنا أن املـــراد نســـخ احلكـــم.  لكنـــه عـــام دخلـــه التخصـــيص مبـــا نســـخ إىل غـــري بـــدل. وختصـــيص الثالـــث: سـ
  .)4(العموم جائز. واهللا أعلم

وأما إجابتهم عن آية الصدقة وأنه نسخ الوجـوب وبقـي االسـتحباب. فهـذا فيـه نظـر. فـإن اآليـة (أأشـفقتم) 
. وإن كــان باألدلــة مل تثبــت حكمــاً تكليفيــاً آخــر. وكــون التصــدق منــدوباً إليــه. إن كــان ــذا الناســخ فــال دليــل فيــه

العامة اليت ندبت إىل التصديق فهذا مسلم. لكنهـا خاصـة باملوسـرين وهـي عامـة يف مجيـع األوقـات. وتقـدمي الصـدقة 
  .)5(عند املناجاة كان واجباً على األغنياء والفقراء على السواء واهللا أعلم

(إىل بــدل أغلــظ) أي: إىل  قولــه: (وإىل مــا أغلــظ وإىل مــا هــو أخــف) أي: أن النســخ علــى بــدل. قــد يكــون
حكم أثقل من احلكم املنسوخ. (وإىل بدل أخف) أي: أقـل مشـقة مـن املنسـوخ. وبقـي نـوع ثالـث وهـو: علـى بـدل 

  مساٍو. فاألنواع ثالثة.
أمــا األول: وهــو النســخ إىل بــدل أثقـــل. فجــوزه اجلمهــور لوقوعــه. ومثالــه نســـخ التخيــري بــني صــيام رمضـــان 

وعلى الذين يطيقونه فدية طعـام مسـكني فمـن تطـوع خـرياً فهـو خـري لـه وأن تصـوموا خـري ����واإلطعام يف قوله تعاىل: 
الــدال علــى وجــوب الصــيام  )7(����فمــن شــهد مــنكم الشــهر فليصــمه����. نســخ بقولــه تعــاىل: )6(����لكــم إن كنــتم تعلمــون

  بني اإلطعام.يف حق املقيم الصحيح أداء، واملسافر واملريض قضاء. وإجياب الصيام أثقل من التخيري بينه و 

                                                                                                                                                            
  .187. وإرشاد الفحول ص79ة الشنقيطي على الروضة ص)  ومذكر 3/362) انظر أضواء البيان (1(
  ).3/386) التحرير (2(
  .164) سورة آل عمران، آية: 3(
  ).1/3/479)، احملصول للرازي (150، 3/149) انظر اإلحكام لآلمدي (4(
  .268، 267) انظر كتاب (النسخ يف دراسات األصوليني) ص5(
  .184) سورة البقرة، آية: 6(
  185، آية: ) سورة البقرة7(
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ومنع ذلك بعض الظاهرية وبعض الشـافعية حمتجـني بآيـات التيسـري والتخفيـف ورفـع احلـرج عـن هـذه األمـة.  
وال  )2(����يريـــد اهللا أن خيفـــف عـــنكم����وقولـــه تعـــاىل:  )1(����يريـــد اهللا بكـــم اليســـر وال يريـــد بكـــم العســـر����كقولـــه تعـــاىل: 

  دة العسر.ختفيف يف نسخ األخف إىل األثقل، بل هو التثقيل. وإرا
وال دليل يف ذلك ألن احلكم اجلديد يكون ميسراً على املكلفني ال مشقة فيه. وثقله وصف له بالنسبة إىل 

  ما قبله. مع ما فيه من زيادة النفع. وعظيم األجر.
إن يكـــن مـــنكم ����وأمـــا الثـــاين وهـــو النســـخ إىل بـــدل أخـــف. فـــال خـــالف يف جـــوازه، ومثالـــه: آيتـــا املصـــابرة 

فمصـابرة مسـلم ) 4(����برة يغلبـوا مـائتنيافـإن يكـن مـنكم مائـة صـ����مث قـال سـبحانه  )3(����يغلبـوا مـائتنيعشرون صـابرون 
  واحد الثنني من الكفار أخفف من مصابرة الواحد لعشرة منهم.

وأما الثالث وهو النسخ إىل بدل مساو فمثاله: نسخ اسـتقبال بيـت املقـدس الثابـت بالسـنة كمـا يف حـديث 
. نســخ هــذا باســتقبال الكعبــة )5(صــلى إىل بيــت املقــدس بعــد اهلجــرة بضــعة عشــر شــهراً  �أنــه الــرباء رضــي اهللا عنــه 

ــتم فولـــوا وجـــوهكم شـــطره����الثابـــت بقولـــه تعـــاىل:  فاســـتقبال  )6(����فـــول وجهـــك شـــطر املســـجد احلـــرام وحيـــث مـــا كنـ
  له.الكعبة مساٍو الستقبال بيت املقدس بالنسبة لفعل املكلف. وهذا النوع ال خالف فيه كالذي قب

                                                
  .185) سورة البقرة، آية: 1(
  .28) سورة النساء، آية: 2(
  .65) سورة األنفال، آية: 3(
  .66) سورة األنفال، آية: 4(
  ).525) ومسلم (40) أخرجه البخاري رقم (5(
  .144) سورة البقرة، آية: 6(
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  أنواع النسخ باعتبار الناسخ
  

(ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجــوز نســخ المتــواتر بــالمتواتر، 
ونســـخ اآلحـــاد باآلحـــاد وبـــالمتواتر، وال يجـــوز نســـخ الكتـــاب بالســـنة. وال المتـــواتر باآلحـــاد، ألن 

  الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه).
هــو اهللا تعــاىل ألنــه هــو الرافــع للحكــم. دل علــى ذلــك خطابــه املتــأخر الــدال علــى انتهــاء تقــدم أن الناســخ   

  وهو إما كتاب أو سنة. –وهو املراد هنا  –احلكم الشرعي. ويطلق الناسخ على الدليل نفسه 
  وقد ذكر املصنف مسائل النسخ بني الكتاب والسنة وبني ما جيوز وما ال جيوز.

بالكتــاب) هــذا النــوع األول مــن أنــواع الناســخ وهــو أن يكــون قرآنــا. واملنســوخ قولــه: (وجيــوز نســخ الكتــاب 
  قرآن مثله. وهذا النوع ال خالف فيه. وتقدمت أمثلته.

قولــه: (ونســخ الســنة بالكتــاب) هــذا النــوع الثــاين وهــو أن ســكون الناســخ قرآنــا واملنســوخ ســنة. وهــذا قــول 
غــري أن القــرآن متعبــد بتالوتــه. والســنة غــري متعبــد بتالوــا. ونســخ  اجلمهــور. ألن القــرآن والســنة مــن عنــد اهللا تعــاىل.

  حكم أحد الوحيني غري ممتنع.
ومثالــه: إن املباشــرة واألكــل والشــراب يف ليــايل الصــيام كانــت حمرمــة بالســنة. ملــا ورد يف حــديث ابــن عبــاس 

. )1("والنســاء وصــاموا إىل القابلــةإذا صــلوا العتمــة حــرم علــيهم الطعــام والشــراب  �كــان النــاس علــى عهــد رســول اهللا "
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لبــاس لهــن علــم اهللا ����فنسخ ذلك بقوله تعـاىل: 

  .)2(����أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن باشروهن
وأنزلنــا إليــك الــذكر لتبــين للنــاس مــا ����ومنــع الشــافعي رمحــه اهللا هــذا النــوع يف إحــدى روايتيــه لقولــه تعــاىل: 

  والناسخ بيان للمنسوخ. فلو كان القرآن ناسخاً للسنة لكان القرآن بياناً للسنة. وهذا ال جيوز. )3(����نزل إليهم
والصحيح قول اجلمهور لوقوعه، وأما اآلية فال يتم االستدالل ا على املنع، جلواز أن يكون املراد من قولـه 

  التبليغ عام، فحمل اآلية عليه أوىل.(لتبني): لتبلغ. و 
ــنة  ــون الناســــخ ســ ــث، وهــــو أن يكــ ــوع الثالــ ــنة بالســــنة، وهــــذا هــــو النــ ــوز نســــخ الســ ــنة) أي وجيــ ــه: (وبالســ قولــ

 )4("كنــت يــتكم عــن زيــارة القبــور فزوروهــاقــال: " �واملنســوخ ســنة، ومثالــه حــديث بريــدة رضــي اهللا عنــه أن النــيب 
  لنهي ثابت بالسنة.فقوله: "كنت يتكم" يدل على أن ا

                                                
) تقيـد ذلــك 4/129اء. وورد يف حـديث الــرباء بـن عـازب الـذي رواه البخـاري () حتـرمي األكـل والشـرب واملباشـرة ورد يف حـديث ابــن عبـاس مقيـداً بصـالة العشـ1(

  ) عون املعبود).6/425بالنوم. وهو كذلك يف سائر األحاديث ولعل ذكر صالة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباً وحديث ابن عباس رواه أبو داود (
  .187) سورة البقرة، آية: 2(
  .44) سورة النحل، آية: 3(
  ).4/158وانظر حتفة األحوذي ( 86) تقدم خترجيه ص4(
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  قوله: (وجيوز نسخ املتواتر باملتواتر) أي وجيوز نسخ املتواتر من الكتاب أو السنة. باملتواتر. فهما قسمان:
  األول: نسخ الكتاب بالسنة باملتواترة.

  الثاين: نسخ السنة املتواترة بالسنة املتواترة.
ــد يف  ــب الشــــافعي وأمحــ ــور جــــوازه. وذهــ ـــذهب اجلمهــ ـــا األول فمـ ــتج أمـ ـــواز. احــ ـــهور عنــــه إىل عــــدم اجلـ املشـ

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منهــا أو ����اجلمهور بأن الكل وحي من اهللا. واستدل الشافعي بقوله تعاىل: 
  .)2(والسنة ليست خرياً من القرآن وال مثله )1(����مثلها

فـإن كـل مـا  �رسول اهللا اجلواز، ألن الناسخ حقيقة هو اهللا عز وجل على لسان  –واهللا أعلم  –والراجح 
 )3(����)4) إن هو إال وحي يــوحى(3وما ينطق عن الهوى(����فأحكامه من اهللا. قال تعـاىل:  �صح عن رسول اهللا 

وحمــل النـــزاع احلكــم ولــيس اللفــظ، وعليــه فــإن لفــظ (خبــري منهــا أو مثلهــا) يكــون مــن الســنة كمــا يكــون مــن القــرآن. 
   هللا) واهللا أعلم.فاألحكام كلها من اهللا تعاىل (إن احلكم إال

كتب عليكم إذا حضــر أحــدكم المــوت إن تــرك خيــراً الوصــية للوالــدين ����وقد مثلوا لذلك بقوله تعـاىل: 
ــربين ــية للوالـــدين حبـــديث "ال وصـــية لـــوارث". فـــإن اإلمجـــاع منعقـــد علـــى معـــىن هـــذا  )4(����واألقـ فنســـخت هـــذه الوصـ
  احلديث.

من شـروط النسـخ تعـذر اجلمـع بـني الـدليلني، وهنـا ميكـن . مث أن )5(وهذا املثال فيه نظر. فإن احلديث آحاد
اجلمع عن طريق التخصيص، بأن خيرج من اآلية الوارث منهما فـال وصـية لـه مبقتضـى احلـديث فتكـون اآليـة يف حـق 
غري الوارث، واحلديث يف حق الوارث. وقد ذكر بعض احملققني أن الناسخ هو آية املواريـث. واحلـديث بيـان للناسـخ 

  .)6(علمواهللا أ
وأمــا الثــاين: وهــو نســخ الســنة املتــواترة بالســنة املتــواترة، فهــو جممــع عليــه بــني القــائلني بالنســخ. قــال يف شــرح 

  .)7(الكوكب املنري: (وأما مثال نسخ متواتر السنة مبتواترها فال يكاد يوجد . . )

                                                
  .106) سورة البقرة، آية: 1(
  ).57) وقد روى ذلك احلازمي عن الشافعي وأمحد بسند متصل إليهما يف كتابه (االعتبار ص108، 1/106) الرسالة للشافعي (2(
  .4، 3) سورة النجم، اآليتان: 3(
  .180) سورة البقرة، آية: 4(
  .167لوا: إنه متواتر معىن لإلمجاع على معناه، انظر نظم املتناثر من احلديث املتواتر ص) لكن قا5(
  ).1/346) انظر نثر الورود (6(
  ).5613) شرح الكوكب املنري (7(
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ه بــني القــائلني بالنســخ. قولــه: (ونســخ اآلحــاد باآلحــاد) أي وجيــوز نســخ اآلحــاد باآلحــاد، وهــذا جممــع عليــ
الحتاد الناسخ واملنسوخ يف املرتبة والقوة. ومثاله تقدم يف حديث بريـدة رضـي اهللا عنـه. قـال يف شـرح الكوكـب املنـري: 

  .)1((وله أمثله كثرية)
حمــل اتفــاق. قــال يف  –أيضــاً  –قولــه: (وبــاملتواتر): أي جيــوز نســخ اآلحــاد بــاملتواتر، ألنــه أقــوى منــه. وهــذا 

  .)2(لكوكب املنري: (ولكن مل يقع)شرح ا
قولــه: (وال جيــوز نســخ الكتــاب بالســنة) هــذا هــو النــوع الرابــع، وهــو أن يكــون الناســخ ســنة واملنســوخ قرآنــاً. 
واملراد بالسنة هنا: غري املتواترة. ألن نسخ القرآن بالسنة املتواترة تقدم ذكره عند قوله (وجيوز نسـخ املتـواتر بـاملتواتر). 

اد بالســنة هنــا: اآلحــاد. فاآلحــاد ال ينســخ القــرآن، ألن القــوي ال ينســخ بأضــعف منــه كمــا ســيأيت. وهــذه فيكــون املــر 
العبــارة موجــودة يف بعــض نســخ الورقــات. ويشــكل عليــه قولــه (وال جيــوز نســخ املتــواتر باآلحــاد) ألن املتــواتر يشــمل 

  السنة. واهللا أعلم.الكتاب والسنة، فيكون تكراراً إال أن يكون قوله (املتواتر) خاصاً ب
  .)3(وقد ذهب املؤلف رمحه اهللا يف كتابه (الربهان) إىل جواز نسخ الكتاب والسنة. وذكر ما يؤيد ذلك

قولـه: (وال املتـواتر باآلحــاد) أي ال جيـوز شـرعاً نســخ املتـواتر كــالقرآن والسـنة املتـواترة باآلحــاد. ألنـه دونــه يف 
  والشيء إمنا ينسخ مبثله، أو مبا هو أقوى منه. كما تقدم.القوة، ألن املتواتر قطعي واآلحاد ظين، 

وهـذا مــذهب اجلمهــور. وذهــب مجاعــة مــن أهــل الظــواهر مــنهم ابــن حــزم إىل جــوازه، وهــي روايــة عــن أمحــد. 
وهو الراجح إن شاء اهللا، ألن القطعي هـو اللفـظ وحمـل النسـخ هـو احلكـم. وال يشـرتط يف ثبوتـه التـواتر. ألن الداللـة 

  تواتر قد تكون ظنية. جلواز أن يكون املراد غري ذلك فحينئذ مل يرفع الظين إال بالظين.باللفظ امل
ومثـــال ذلـــك: مـــا رواه عبـــد اهللا بـــن عمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا قـــال: بينمـــا النـــاس بقبـــاء يف الصـــالة الصـــبح إذ 

ــال: إن رســــول اهللا  ــة فاســــتق �جــــاءهم آت فقــ ــر أن يســــتقبل الكعبــ ــرآن. وقــــد أمــ ــه القــ ــد أنــــزل عليــ ــت قــ بلوها. وكانــ
  .)4(وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة)

ووجــه الداللــة: أن وجــوب التوجــه إىل بيــت املقــدس كــان ثابتــاً بالســنة املتــواترة، ألنــه مل يوجــد يف القــرآن مــا 
 مل ينكـر علــيهم، �يـدل عليـه. وهـؤالء قبلــوا خـرب الواحـد وعملــوا بـه يف نسـخ مـا تقــرر عنـدهم بطريـق العلــم، والنـيب 

  فدل على اجلواز. واهللا أعلم.

                                                
  ) املرجع السابق.1(
  ) املرجع السابق.2(
  ).2/851) الربهان (3(
  ).526) ومسلم (395) أخرجه البخاري (4(
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  التعارض بني األدلة
  

(إذا تعــارض نطقــان فــال يخلــو: إمــا أن يكونــا عــامين، أو خاصــين، أو أحــدهما عامــا واآلخــر 
خاصــًا، أو كــل واحــد منهمــا عامــًا مــن وجــه وخاصــًا مــن وجــه. فــإن كانــا عــامين وأمكــن الجمــع 

إن لــم يعلــم التــاريخ. فــإن علــم التــاريخ  بينهمــا جمــع، وٕان لــم يمكــن الجمــع بينهمــا يتوقــف فيهمــا
ــًا  ــين. وٕان كـــان أحـــدهما عامـــا واآلخـــر خاصـ فينســـخ المتقـــدم بالمتـــأخر، وكـــذلك إن كانـــا خاصـ
ـــه  ـــن وجـ ـــًا مـ ــه وخاصـ ــن وجــ ـــًا مــ ــا عامـ ـــد منهمــ ــل واحـ ـــان كــ ــاص. وٕان كـ ــام بالخــ فيخصــــص العــ

  فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص اآلخر).
ــث األدلــــة الشــــرعية عــــين األصــــوليون مبباحــــث التعــــارض والرت  ــيح بعــــد مباحــ ــاع  –جــ ــاب والســــنة واإلمجــ الكتــ

  وذلك ألن هذه األدلة قد يقع بينها تعارض وال ميكن إثبات احلكم إال بإزالة هذا التعارض. –والقياس 
واعلـم أن التعــارض بـني نصــوص الشــريعة غـري موجــود يف احلقيقـة، لكــن قــد يقـع ذلــك حبسـب نظــر اتهــد: 

و خلــل يف فهمــه، وهــو تعــارض يف الظــاهر ال ميكــن أن يقــع علــى وجــه ال ميكــن فيــه اجلمــع أو إمــا لــنقص يف علمــه أ
  النسخ أو الرتجيح. وذلك ألن األحكام الشرعية ما شرعت إال جللب املصاحل.

وكان األوىل باملصنف أن يؤخر حبث التعارض إىل اية الكالم على األدلة، كما جرى علـى ذلـك غـريه مـن 
التعــارض يتعلــق جبميــع األدلــة، لكنــه خصصــه بالكتــاب والســنة لقولــه (إذا تعــارض نطقــان) ألن  أهــل األصــول، ألن

  كما تقدم يف املخصص املنفصل.  �املراد ما: قول اهللا تعاىل، وقول الرسول 
وهــو الناحيــة واجلهــة. كــأن  –بضــم العــني  –قولــه: (إذا تعــارض نطقــان) التعــارض لغــة: تفاعــل مــن العــرض 

رض يقــف بعضــه يف عــرض بعــض أي ناحيتــه وجهتــه، فيمنعــه مــن النفــوذ إىل حيــث وجهــه، فهــو إذن الكــالم املتعــا
  مبعىن التقابل والتمانع.

  واصطالحاً: تقابل الدليلني حبيث خيالف أحدمها اآلخر.
  وذلك كأن يكون أحد الدليلني يفيد اجلواز، واآلخر يدل على املنع، فكل منهما مقابل لآلخر وخمالف له.

  ال خيلو . .) أي األمر والشأن. من أربع حاالت:قوله (ف
  األوىل: أن يكون بني دليلني عامني.

  الثانية: أن يكون بني دليلني خاصني.
  الثالثة: أن يكون بني دليلني أحدمها عام واآلخر خاص.

  الرابعة: أن يكون بني دليلني كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر.
  .�إذا تعارض نطقان) أي نصان من قول اهللا تعاىل أو من قول رسول واملراد بقول املصنف (
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  أما احلالة األوىل فللخروج من التعارض طرق:
ــا حبيـــث حيمـــل كـــل منهمـــا علـــى حـــال ال  األول: أن ميكـــن اجلمـــع بـــني الـــدليلني املتعارضـــني، فيجمـــع بينهمـ

  لعمل بكال الدليلني.يناقض اآلخر. واجلمع أوىل من الرتجيح باتفاق أهل األصول، ألن فيه ا
أخرجــه مســلم عــن ابــن عبــاس. وعنــد أهــل الســنن "أميــا  )1(: "إذا دبــغ اإلهــاب فقــد طهــر"�ومثالــه: قولــه 
"ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب" وهو حـديث عبـد اهللا بـن عكـيم، فهـذا  �. وقوله )2(إهاب دبغ فقد طهر"

  معارض يف الظاهر لألول.
م ملـا مل يـدبغ. وبعـد الــدبغ يقـال لـه: شـن وقربـه. فيكـون النهـي عـن االنتفــاع فجمـع بينهمـا بـأن اإلهـاب اسـ

 )3(باإلهـاب مــا مل يــدبغ، فــإذا دبـغ مل يســم إهابــاً، فــال يـدخل حتــت النهــي. قــال يف سـبل الســالم (وهــو مجــع حســن)
  ويف املسألة أقوال أخرى.

م الســـابق منهمـــا، فيكـــون املتـــأخر الثــاين: أن جيعـــل أحـــدمها ناســـخاً لآلخـــر، وهـــذا إذا علـــم التـــاريخ بـــأن علـــ
  ناسخاً له. ويعمل به دون املتقدم.

فهـذه اآليـة تفيـد التخيـري   )4(����فمن تطوع خيرًا فهو خير لــه وأن تصــوموا خيــر لكــم����ومثاله: قوله تعاىل: 
اء يفيـد تعيـني الصـيام أد )5(����فمن شهد منكم الشهر فليصــمه����بني الصيام واإلطعام وترجح الصيام. وقوله تعـاىل: 

يف حــق غــري املــريض واملســافر وقضــاء يف حقهمــا، وهــي متــأخرة عــن األوىل فتكــون ناســخة هلــا بــدليل قــول ســلمة بــن 
كـان مـن أراد أن يفطـر ويفتـدي   )6(����وعلــى الــذين يطيقونــه فديــة طعــام مســكين����األكوع رضي اهللا عنـه: ملـا نزلـت 

  .)7(حىت نزلت اآلية اليت بعدها فنسختها)
التـاريخ يتوقـف فيهمـا إىل أن يظهـر مـرجح ألحـدمها علـى اآلخـر فيعمـل بـه. وهـذا هـو الثالث: فإن مل يعلـم 

الطريــق الثالــث وهــو الرتجــيح، وهــو ال يكــون إال بــدليل، ألن الرتجــيح بــال مــرجح باطــل، والرتجــيح هــو تقويــة أحــد 
الســند، وهــي مــذكورة  الطــرفني املتعارضــني بــدليل، وللرتجــيح طــرق كثــرية، بعضــها يرجــع إىل املـــنت، وبعضــها يرجــع إىل

  يف املطوالت.
  .)8(: "من مس ذكره فال يصلي حىت يتوضأ"�ومثاله قوله 

  وهذا مروي عن بسرة بنت صفوان وأيب هريرة وجابر رضي اهللا عنهم وغريهم.
                                                

  ).7/173والنسائي ( 1728والرتمذي رقم  4123وأبو داود رقم  366 ) أخرجه مسلم رقم1(
  ) وهو حديث صحيح.7/175والنسائي ( 1729والرتمذي رقم  4128، 4127) أخرجه أبو داود رقم 2(
  ).1/52) سبل السالم (3(
  .184) سورة البقرة، آية: 4(
  .185) سورة البقرة، آية: 5(
  .184) سورة البقرة، آية: 6(
  .1445ومسلم رقم  4237ه البخاري رقم ) أخرج7(
  )، وهو حديث صحيح.1/100) والنسائي (181وأبو داود ( 82) أخرجه الرتمذي رقم 8(
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سئل عن الرجل ميس ذكره أعليه الوضـوء؟ قـال:  �وحديث قيس بن طلق عن أبيه رضي اهللا عنه أن النيب 
  .)1(ة منك""ال، إمنا هو بضع

فهـــذان حـــديثان متعارضـــان يف الظـــاهر، األول يوجـــب الوضـــوء مـــن مـــس الـــذكر، والثـــاين ال يوجبـــه. فـــريجح 
  األول على الثاين ملا يأيت:

  أن العمل به أحوط. )1
 ألنه أكثر طرقاً ومصححيه أكثر. )2

الناقـل زيـادة ألنه ناقل عن الرباء األصلية، وهي عدم إجياب الوضوء والناقل يقـدم علـى املبقـي. ألن مـع  )3
 علم حيث أفاد حكّما شرعّيا ليس موجوداً عند املبقي على األصل. وهذا عند اجلمهور.

  .)2(والرتجيح هو أحد األقوال يف املسألة، ومن العلماء من قال بالنسخ، ومنهم من قال باجلمع
  خروج من التعارض طرق:أما احلالة الثانية من أحوال التعارض فهي أن يكون بني دليلني خاصني كما تقدم، ولل

صــلى الظهــر يــوم النحــر  �أنــه  �األول: اجلمــع كمــا تقــدم. ومثالــه: حــديث جــابر يف صــفة حجــة النــيب 
  .)4(صالها مبىن �وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه  )3(مبكة

، طـاف لإلفاضـة قبـل الـزوال، مث صـلى الظهـر مبكـة يف أول وقتهـا �قال النووي: (ووجـه اجلمـع بينهمـا أنـه 
  .)5(مث رجع إىل مىن، فصلى ا الظهر مرة أخرى بأصحابه حني سألوه ذلك . . )

يــا أيهــا النبــي إنّــا أحللنــا ����الثــاين: فــإن مل ميكــن اجلمــع فالثــاين ناســخ إن علــم التــاريخ. ومثالــه: قولــه تعــاىل 
مــن أزواج ولــو  ال يحل لك النســاء مــن بعــد وال أن تبــدل بهــن����وقوله تعاىل:  )6(����أزواجك التي آتيت أجورهن

أن يتـزوج علـى نسـائه، واإلباحـة  �اآلية، فالثانية ناسـخة لـألوىل. فحـرم اهللا تعـاىل علـى نبيـه  )7(����أعجبك حسنهن
  .)8(دلت عليها اآلية األوىل. وهذا على أحد األقوال

هــا تزوج �الطريــق الثالــث: إذا مل ميكــن النســخ فــالرتجيح. ومثالــه حــديث ميمونــة رضــي اهللا عنهــا أن النــيب 
  .)10(تزوجها وهو حمرم �وحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب  )9(وهو حالل

                                                
  ) وهو حديث صحيح.1/101والنسائي ( 85والرتمذي رقم  183، 182) أخرجه أبو داود رقم 1(
  ).1/275) انظر حتفة األحوذي (2(
  رضي اهللا عنه. من حديث جابر 1218) أخرجه مسلم رقم 3(
  ).3/101) وتغليق التعليق البن حجر (3/567. وانظر لزاما فتح الباري (1308) أخرجه مسلم رقم 4(
  ).8/443) شرح النووي على صحيح مسلم (5(
  .50) سورة األحزاب، آية: 6(
  .52) سورة األحزاب، آية: 7(
  .336) انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي ص8(
  .1411سلم رقم ) أخرجه م9(
  .1410) ومسلم رقم 4824) أخرجه البخاري (10(
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  فريى مجع من أهل العلم ترجيح األول ملا يأيت:
أن ميمونــة صــاحبة القصــة، وال شــك أن صــاحب القصــة أدرى مبــا جــرى لــه يف نفســه مــن غــريه. ومــن  )1

  غريه، ألنه أعرف باحلال من غريه.قواعد الرتجيح أن خرب صاحب الواقعة املروية مقدم على خرب 
تزوجهـــا وهـــو حـــالل. قـــال: وكنـــت  �ألن حـــديثها مؤيـــد حبـــديث أيب رافـــع رضـــي اهللا عنـــه أن النـــيب  )2

فـــأبو رافـــع رضـــي اهللا عنـــه هـــو رســوله إليهـــا خيطبهـــا عليـــه فهـــو مباشـــر للواقعـــة، وابـــن  )1(الرســول بينهمـــا
 عباس ليس كذلك.

حتمـل احلـديث املـذكور، وابـن عبـاس لـيس ببـالغ وقـت التحمـل، أن ميمونة وأبا رافع كانا بـالغني وقـت  )3
وعنــد األصــوليني تــرجيح خــرب الــراوي املتحمــل بعــد البلــوغ علــى املتحمــل قبلــه، ألن البــالغ أضــبط مــن 

 .)2(الصيب ملا حتمل

ــاص، فيخصــــص العــــام  ــدمها عــــام واآلخــــر خــ ــني أحــ ــني دليلــ ــون بــ احلالــــة الثالثــــة مــــن أحــــوال التعــــارض: أن يكــ
فهـذه اآليـة دلـت علـى وجـوب القطـع يف  )3(����والســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما����مثاله: قوله تعاىل: باخلاص. و 

يدل على حتديد نصـاب القطـع، فيكـون  )4(القليل والكثري. وحديث: "ال تقطع يد سارق إال يف ربع دينار فصاعداً"
  احلديث خمصصاً لعموم اآلية على مذهب اجلمهور واهللا أعلم.

ابعـــة: أن يكـــون التعـــارض بـــني دليلـــني أحـــدمها أعـــم مـــن اآلخـــر مـــن وجـــه، وأخـــص مـــن وجـــه آخـــر، احلالـــة الر 
فيجمـع بينهمــا بــأن خيصــص عمــوم كـل واحــد منهمــا خبصــوص اآلخــر إن دل علـى ذلــك دليــل. ومثالــه: قولــه تعــاىل: 

امــة يف احلامــل فهــذه اآليــة ع )5(����والــذين يتوفــون مــنكم ويــذرون أزواجــاً يترّبصــن بأنفســهّن أربعــة أشــهر وعشــرا����
خاصــة باحلامــل  )6(����وأوالت األحمــال أجلهــّن أن يضــعن حملهــنّ ����وغريهــا، وخاصــة بــاملتوىف عنهــا. وقولــه تعــاىل: 

عامة يف املتوىف عنها وغريها. فيخصص عموم األوىل والثانية، فتخرج احلامل من عموم األوىل، وتكون عدا وبضـع 
  احلمل، سواء كانت متوىف عنها أم غريها.

 �دل على هذا التخصيص حديث سبيعة األسلمية أا وضعت بعد وفاة زوجها بليـال، فأفتاهـا النـيب وقد 
  فدل ذلك على أن احلامل املتوىف عنها غري داخلة يف عموم آية البقرة، واهللا أعلم. )7(أن تتزوج

                                                
  وقال: حديث حسن. 841) أخرجه الرتمذي رقم 1(
  ).5/367) انظر أضواء البيان (2(
  .38) سورة املائدة، آية: 3(
  ، واللفظ له عن عائشة رضي اهللا عنها.1684ومسلم رقم  6407) أخرجه البخاري رقم 4(
  .234) سورة البقرة، آية: 5(
  .4) سورة الطالق، آية: 6(
  .1484ومسلم رقم  3770) أخرجه البخاري رقم 7(
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  اإلمجــاع
  

الفقهــاء. ونعنــي  (وأما اإلجماع فهو اتفاق علماء العصر علــى حكــم الحادثــة. ونغنــي بالعلمــاء:
(ال تجتمــع أمتــي  �بالحادثــة: الحادثــة الشــرعية. وٕاجمــاع هــذه األمــة حجــة دون غيرهــا، لقولــه 

  على ضاللة) والشرع ورد بعصمة هذه األمة).
هــذا هــو الــدليل الثالــث مــن األدلــة املتفــق عليهــا، وهــو اإلمجــاع بعــد الكتــاب والســنة. واإلمجــاع لغــة: العــزم 

  تفاق علماء العصر على حكم احلادثة.واالتفاق. واصطالحاً: ا
  وقوله: (اتفاق): هذا قيد خيرج وجود خالف ولو كان املخالف واحداً إذا كان يعتد به فال ينعقد اإلمجاع.

قولــه: (علمــاء العصــر) فســره بــأن املــراد ــم الفقهــاء وهــم اتهدون،وهــذا القيــد خيــرج املقلــدين والعــوام، فــال 
  وال خالفاً. كما خيرج العلماء غري الفقهاء كالنحويني واللغويني وغريهم. عربة م يف اإلمجاع وفاقاً 

وقوله: (على حكـم احلادثـة) اجلـار واـرور متعلـق بقولـه (اتفـاق) واملـراد ـا هنـا احلادثـة الشـرعية، ألـا حمـل 
ع، ألن الغــرض نظــر الفقهــاء، وهــذا القيــد خيــرج االتفــاق علــى حكــم غــري شــرعي كلغــوي، فــال مــدخل لــه يف اإلمجــا 

  البحث يف اإلمجاع، على أنه من األدلة الشرعية.
  وبقي قيدان:

األول: علماء العصر مـن هـذه األمـة: إلخـراج اتفـاق علمـاء الشـرائع السـابقة فـال يعتـرب كمـا ذكـره املصـنف، 
  ولعله تركه لوضوحه أو اكتفاء بذكره مستقًال.

فــال يكــون إمجاعــاً مــن حيــث كونــه دلــيًال،  �النــيب  : إلخــراج اتفــاق الصــحابة يف عهــد�الثـاين: بعــد النــيب 
ــا نفعــل أو كــانوا يفعلــون كــذا  �ألن الــدليل حصــل بســنة النــيب  مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، وإذا قــال الصــحايب: كّن

  كان ذلك من املرفوع حكماً، وليس نقالً لإلمجاع.  �على عهد النيب 
اع حجـة شـرعية، جيـب العمـل بـه علـى كـل مسـلم. قوله: (وإمجاع هـذه اآليـة حجـة دون غريهـا) أي: واإلمجـ

واملــراد اإلمجــاع القــويل الصــريح. وقولــه: (دون غريهــا) أي غــري هــذه األمــة مــن األمــم الســابقة، فلــيس إمجــاعهم حجــة 
أي عـدوالً،  )1(����وكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطا����علينا جيب اتباعها، ومن األدلة على أن اإلمجاع حجـة قولـه تعـاىل  

2(م عصموا من اخلطأ فيما أمجعوا عليه قوالً وفعالً ومقتضى ذلك أ(.  
ــه  ــة: قولــ ـــاللة) �ومــــن األدلــ ــع أمــــيت علــــى ضـ ــود  )3("ال جتتمــ ــي وجــ ــديث ينفــ ــوم احلــ ـــة: أن عمــ ووجــــه الداللـ

  الضاللة، واخلطأ ضاللة فال جيوز اإلمجاع عليه، فيكون ما أمجعوا عليه حّقا فوجب اتباعه.

                                                
  .143) سورة البقرة، آية: 1(
  ).13/317) انظر فتح الباري (2(
نظــر واللفــظ لــه. ويف ســيده ضــعف، ولكنــه ورد مــن طــرق يقــوي بعضــها بعّضــا، ولــه شــواهد تؤيــد معنــاه. ا 2167والرتمــذي رقــم  4253) رواه أبــو داود رقــم 3(

  ).1/41وانظر السنة البن أيب عاصم ( 57(املعترب) للزركشي ص
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  من مسائل اإلمجاع
  

علــى العصــر الثــاني وفــي أي عصــر كــان، وال يشــترط انقــراض العصــر علــى (واإلجماع حجــة 
الصــحيح، فــإن قلنــا: انقــراض العصــر شــرط يعتبــر قــول مــن ولــد فــي حيــاتهم وتفقــه وصــار مــن 
أهـــل االجتهـــاد، ولهـــم أن يرجعـــوا عـــن ذلـــك الحكـــم، واإلجمـــاع يصـــح بقـــولهم وبفعلهـــم، وبقـــول 

  ين عنه).البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباق
  ذكر املصنف بعض مسائل اإلمجاع ومنها:

قولــه: (واإلمجــاع حجـــة علــى العصـــر الثــاين . . ) أي أن اإلمجـــاع حجــة جيــب األخـــذ بــه علـــى أهــل العصـــر 
الثـــاين بالنســـبة لعصـــر أهـــل االجتهـــاد؛ فـــإذا أمجـــع الصـــحابة رضـــي اهللا عـــنهم علـــى حكـــم شـــرعي فلـــيس للتـــابعني أن 

حجـــة علـــيهم وعلـــى مـــن بعـــدهم يف أي عصـــر مـــن العصـــور، ألن اإلمجـــاع مينـــع مـــن خيـــالفوا هـــذا اإلمجـــاع، بـــل هـــو 
  حدوث خالف.

  .)1(وقوله: (ويف أي عصر كان) أي: وجد اإلمجاع من عصر الصحابة فمن بعدهم إىل آخر الزمان
قوله: (وال يشرتط انقراض العصر على الصحيح) أي: ال يشرتط انقراض عصر امعني، ومعناه: أن 

  اإلمجاع مث يبدأ االحتجاج بإمجاعهم، وهذه املسألة فيها قوالن:ميوت أهل 
األول: أنه ال يشرتط انقراض العصر وهذا مذهب اجلمهور، فينعقد اإلمجاع مبجرد اتفاق اتهدين ولو  
 كانوا أحياء، فال جتوز خمالفته، ألن أدلة حجية اإلمجاع ال توجب انقراض العصر، وألن اإلمجاع هو االتفاق، وقد

حصل فما الذي مينع من قبوله؟ وألن التابعني قد احتجوا بإمجاع الصحابة قبل انقراض عصرهم، ولو كان ذلك 
  شرطاً مل حيتجوا به.

الثاين: أنه يشرتط انقراض العصر، وهو قول بعض الشافعية ورواية عن اإلمام أمحد. ووجه اشرتاط: 
  اخلالف.احتمال رجوع بعض اتهدين عن رأيه، فيؤول ذلك إىل 

والقول األول هو الصحيح كما ذكر املصنف لقوة أدلته، وألن القول باشرتاط انقراض العصر يؤدي إىل 
تعذر اإلمجاع، ألنه ال يكاد عصر ينقرض حىت حيدث من أوالده من ينشأ ويبلغ درجة االجتهاد، وله أن خيالف، 

                                                
اإلمجـاع الظـين وهـو مـا ) اعلم أن اإلمجاع القطعي وهو ما يعلم وقوعه من األمة بالضرورة. ال أحد ينكر ثبوته. كاإلمجاع علـى وجـوب الصـالة وحتـرمي الـزىن. وأمـا 1(

ظهـر أنـه ممكـن يف عصـر الصـحابة، ويف غـريه متعـذر غالبـاً، وهـو رأي شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا. فقـد يعلم بالتتبع واالستقراء فهذا خمتلف يف ثبوته، واأل
) وقــال: (واإلمجــاع الــذي 13/341قــال: (وال يعلــم إمجــاع بــاملعىن الصــحيح إال مــا كــان يف عصــر الصــحابة، أمــا بعــدهم فقــد تعــذر غالبــاً). (جممــوع الفتــاوى 

  الصاحل إذ بعدهم كثر االختالف وانتشرت األمة) (العقيدة الواسطية). ينضبط ما كان عليه السلف
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وما أدى إىل ذلك فهو باطل. قال القرايف: ألن اإلمجاع مل ينعقد، وهذا يؤدي إىل إبطال انعقاد اإلمجاع، 
  أ هـ. )1((وانقراض العصر ليس شرطاً خالفاً لقوم من الفقهاء واملتكلمني لتجدد الوالدة كل يوم فيعتذر اإلمجاع)

قوله: (فإن قلنا انقراض العصر شرط . . إخل) بني بذلك مثرة اخلالف. واملعىن. إن قلنا: انقراض العصر 
ي يف حجية اإلمجاع. وهذا القول مقابل للقول الصحيح. (يعترب) باجلزم على أنه جواب مبوت أهله (شرط) أ

الشرط. أي: يعترب قول من ولد يف عصر امعني، وبلغ رتبة االجتهاد يف حيام أو يف حياة بعضهم. فله أن 
  خيالف. وال يعد خمالفاً لإلمجاع. ألنه مل ينعقد.
على القول  –كم) هذه مثرة أخرى. أي: وللمجمعني أو بعضهم قوله: (وهلم أن يرجعوا عن ذلك احل

  أن يرجعوا عن احلكم الذي أمجعوا عليه. وال يعد ذلك نقضاً لإلمجاع. ألن مل يستقر. –باالشرتاط 
قوله: (واإلمجاع يصح بقوهلم وبفعلهم) أي: أن اإلمجاع ينعقد ويتحقق بقول امعني وبفعلهم، أي: بكل 

الباء، فإذا قالوا جبواز شيء فهذا إمجاع على اجلواز، وكذلك إذا فعلوا شيئًا فيدل فعلهم على  منهما، وهلذا أعاد
  اجلواز لعصمتهم عن الباطل تقدم.

واإلمجاع البد له من مستند: إما من الكتاب أو السنة. سواء علمناه أو جهلناه، ألن القول يف الدين بال 
  مستند ال جيوز.

البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقني) هذا إشارة على اإلمجاع السكويت،  قوله: (وبقول البعض وبفعل
وهو أن يقول بعض اتهدين قوًال أو يفعل فعًال مع انتشار ذلك يف الباقني وسكوم، وهذا فيه خالف، فأكثر 

مدة كافية للنظر يف  الشافعية واملالكية ورواية عن أمحد أنه إمجاع تنـزيًال للسكوت منـزلة الرضا واملوافقة إذا مضت
  ذلك القول بعد مساعه، وكان قادراً على إظهار رأيه، وهذا ظاهر كالم املصنف.

وقيل: يكون حجة ال إمجاعاً. لرجحان املوافقة بالسكوت على املخالفة، وليس إمجاعاً ألن حقيقة اإلمجاع 
  .)2(غري ذلك مل تتحقق فيه. وقيل: ليس حبجة وال إمجاع، ألنه ال ينسب لساكت قول. وقيل

وقول املصنف (وانتشار ذلك) مفهومه أنه إذا مل ينتشر يف الباقني فليس بإمجاع، الحتمال ذهوهلم عنه 
  وعدم اطالعهم عليه. واهللا أعلم.

                                                
  .330) التنقيح ص1(
  .84) انظر إرشاد الفحول ص 2(
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  قول الصحابي
  

(وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القول القديم 
  حجة).

  املختلفة يف حجيتها.قول الصحايب من األدلة 
  من قول أو فعل أو تقرير يف أمر من أمور الدين. �واملراد به: ما أثر عن أحد من أصحاب النيب 

  ولو ساعة، أو رآه مؤمناً به وما ت على ذلك. �والصحايب: من صحب النيب 
كماً، وهو وقول الصحايب إن ثبت له حكم الرفع كقوله أمرنا أو ينا أو من السنة كذا فهو مرفوع ح

حجة كما هو مقرر يف علم احلديث، وإن مل يثبت له حكم الرفع فقد أمجع العلماء على أن قول الصحايب يف 
مسائل االجتهاد ليس حبجة على صحايب آخر، ألن الصحابة رضي اهللا عنهم اختلوا يف كثري من املسائل، ولو  

ا أمجعوا عل األخذ بقول الصحايب فيما ال جمال كان قول أحدهم حجة على غريه ملا تأيت منهم هذا اخلالف. كم
. كما أنه ال خالف فيما أمجع عليه �للرأي أو االجتهاد فيه، ألنه من قبيل اخلرب التوقيفي عن صاحب الرسالة 

الصحابة صراحة أو كان مما ال يعرف له خمالف، كما يف توريث اجلدات السدس. ومن العلماء من استثىن من 
  باألخذ عن اإلسرائيليات. وإمنا اخلالف يف قول الصحايب العاري عن كل ما سبق. ففيه قوالن:الصحايب املعروف 

القول األول: إنه حجة. وهو مذهب اإلمام مالك وأيب حنيفة والشافعي يف أحد قوليه، ورواية عن اإلمام 
  .)1(نة الصحيحةأمحد، رجحها ابن القيم، وذكر أن اإلمام أمحد يأخذ بقول الصحايب، ويعتربه بعد الس

 )2(����كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر����ومن أدلة هؤالء قوله تعاىل: 
  قالوا: هو خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف، واملعروف جيب قبوله.

لك ألم اتبعوهم ومن األدلة أن اهللا تعاىل مدح الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وإمنا استحق التابعون ذ
يف كل شيء سواء من حيث الرجوع إىل الكتاب والسنة، أو اجتهادهم، أو االقتداء م، ألن االتباع جيب محله 

والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي ����على فرده الكامل، قال تعاىل: 
قر إىل الصواب من اجتهاد غريه ملشاهدته الوحي وقربه من وألن اجتهاد الصحايب أ )3(����اهللا عنهم ورضوا عنه

  ال سيما فيما خيالف القياس. �، كيف والظاهر من حاله أن ال يقول ما قال إال مساعاً من رسول اهللا �الرسول 

                                                
  ).4/120) انظر أعالم املوقعني (1(
  .110) سورة آل عمران، آية: 2(
  .100) سورة التوبة، آية: 3(
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ورواية عن اإلمام أمحد، واختيار الغزايل  )1(القول الثاين: أنه ليس حبجة. وهو قول الشافعي يف اجلديد
. �ي وابن احلاجب واملصنف. وذلك ألن اهللا تعاىل مل جيعل قول أحد من الناس حجة إال قول رسول اهللا واآلمد

  والصحايب من أهل االجتهاد، واتهد غري معصوم، فيجوز عليه اخلطأ والسهو.
والذي يظهر واهللا أعلم. أنه جيوز األخذ بقول الصحايب حيث ال نّص يف الكتاب والسنة وال إمجاع. 

ولكونه أعلم باهللا وكتابه ورسوله من التابعني فمن بعدهم،  �حتمال أن يكون مسع ذلك القول من النيب ال
فاحتمال الصواب يف اجتهاده كثرياً جداً. ألنه شاهد التنـزيل، ووقف على حكمة التشريع. وأسباب النـزول. والزم 

تجون مبا هذا سبيله من فتاوى الصحابة . قال ابن القيم: (مل يزل أهل العلم يف كل عصر ومصر حي�النيب 
  .)2(وأقواهلم وال ينكره منكر منهم. وتصانيف العلماء شاهدة بذلك . . )

  ويشرتط لألخذ بقول الصحايب شرطان:
أال خيالف نّصاً. فإن خالف نّصاً أخذ بالنص. ومثاله قول عمر رضي اهللا عنه: إن اجلنب ال يتمم، مع أنه  )1

  .)3(عمار رضي اهللا عنه ورد يف تيمم اجلنب حديث
أال خيالف قول صحايب آخر. فإن خالف قول صحايب آخر أخذ بالراجح منهما، ومثاله: صيام يوم  )2

الثالثني من شعبان إذا حال دون رؤية اهلالل غيم وحنوه، فقد روي صيامه عن مجاعة من الصحابة منهم 
الراجح حلديث ابن عمر رضي اهللا ابن عمر رضي اهللا عن اجلميع، وروي عن آخرين عدم صيامه، وهو 

عنهما "فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني" فاجتهاد ابن عمر رضي اهللا عنه وتفسريه (فاقدوا له) 
 .�مبعىن: ضيقوا، ال يعارض به ما ثبت من قول الرسول 

 احلجية وقول املانعني: إنه غري معصوم كغريه. نقول: هذا صحيح، ولكن انتفاء العصمة ال ينفي إال
  .)4(القطعية. وحنن ال نقول بقطعية حجية قول الصحايب. وإمنا هو حجة ظنية

ومن أمثلة قول الصحايب قول الراوي، قال علي رضي اهللا عنه: (حدثوا الناس مبا يعرفون، أحتبون أن يكذب 
  .)5(اهللا ورسوله؟)

  واهللا أعلم. )6(ومن أمثلة الفعل قول البخاري رمحه اهللا: (وأم ابن عباس وهو متيمم)

                                                
كـالم مفـادة أن الشـافعي يف مذهبـه   –مـن بعـده  –) وللزركششـي 4/120ع جتده يف أعالم املـوقعني () لقد نفى ابن القيم نسبة هذا القول للشافعي يف كالم مات1(

  ).6/53اجلديد يرى أن قول الصحايب حجة. فيكون له قوالن يف اجلديد واحد موافق للقدمي. فانظر البحر احمليط (
جممــوع فتــاوى ابــن تيميــة  365يف جملــة (أضــواء الشــريعة) العــدد الثــامن ص حجيــة قــول الصــحايب 165) مــذكرة الشــنقيطي ص4/152) انظــر أعــالم املــوقعني (2(

)20/582.(  
  ).1/103) وانظر طرح التثريب (1/29) انظر أعالم املوقعني (3(
  .329) انظر أصول الفقه للربديسي ص4(
  ).1/225) انظر فتح الباري (5(
  ).1/446) انظر فتح الباري (6(
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  األخبــــار
  

(وأما األخبار: فالحبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم على قسمين: آحاد ومتواتر. 
فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة ال يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن 

  اجتهاد). ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في األصل عن مشاهدة أو سماع ال عن
اعلم  أنه جرت عادة األصوليني بإيراد مباحث من علوم احلديث يف أصول الفقه، وذلك ألن الكتاب 
والسنة مها مدار البحث يف علم األصول. وملا كان القرآن ال حيتاج إىل نظر يف سنده، ألنه ثابت ثبوتًا قطعياً 

  يف داللة النص على احلكم. بالنقل املتواتر لفظاً ومعىن صار البحث مقتصراً على النظر
  أما السنة فإن املستدل ا حيتاج إىل نظرين:

  نظر يف ثبوا. )1
 ونظر يف داللة النص على احلكم. )2

  لذا أورد األصوليون هذه الشذرات من علوم احلديث.
قوله: (وأما األخبار: فاخلرب ما يدخله الصدق والكذب): األخبار: مجع خرب. وهو: ما يدخله الصدق 

ب. أي: حيتمل الصدق والكذب، لكن أورد على هذا التعريف أن من األخبار ما ال يدخله الكذب، ومنها والكذ
ما ال يدخله الصدق، فإذا زيد على التعريف كلمة (لذاته) زال هذا اإليراد، إذ خيرج ذا القيد اخلرب الذي ال 

، والثاين كخرب �دعي الرسالة بعد الرسول حيتمل الصدق أو ال حيتمل الكذب باعتبار املخرب به، فاألول كخرب م
الثابت عنه، فإذا قال إنسان: قدم أخوك. فهذا خرب حيتمل الصدق والكذب لذات  �اهللا تعاىل وخرب رسول اهللا 

اخلرب، فإن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب. وذلك إما على السواء إن كان القائل جمهول احلال، أو 
  كان املخرب عدًال، أو الكذب إن كان فاسقاً.  مع رجحان الصدق إن

  قوله: (واخلرب ينقسم إىل قسمني: آحاد ومتواتر) ملا عرف اخلرب ذكر أقسامه.
 ) متواتر.2    ) آحاد.1فاخلرب باعتبار وصوله إلينا قسمان: 

ا يفيد، وبدأ قوله: (فاملتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي مجاعة . . . إخل) ذكر تعريف املتواتر وبيان م
  املصنف باملتواتر لطول الكالم على اآلحاد والعتباره يف معىن اآلحاد نفي معىن املتواتر.

فاملتواتر لغة: اسم فاعل من تواتر الشيء أي: جاء بعضه يف إثر بعض، ومنه تواتر املطر أي: تتابع نـزوله. قال 
  .)1(ة . . .)األشياء إال إذا وقعت بينهما فرتة، وإال فهي مداركة ومواصل

  واصطالحاً: أن يروي مجاعة ال يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إىل أن ينتهي إىل املخرب عنه.

                                                
  ).2/843) الصحاح للجوهري (1(
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هذا تعريف املصنف، وهو تعريف حيتاج إىل تقدير، ألن املتواتر ليس هو رواية اجلماعة، بل ما يرويه 
  اعة. ولو قال: (ما رواه مجاعة) لكان أحسن.مجاعة، والرواية نفسها هي التواتر فيقدر: حال املتواتر أن يرويه مج
  ومن هذا التعريف وما بعده يتبني أن شروط املتواتر أربعة:

أن يرويه عدد، وقد أشار املصنف إىل ذلك بقوله: (أن يروي مجاعة) وقد اختلف العلماء يف العدد  )1
تعلق لشيء منها باألخبار، املطلوب على أقوال كثرية، كلها ضعيفة لتكافئها يف الدعوى، وألن أدلتها ال 

والصحيح ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، ونسبه إىل األكثرين املخربين، وقد حيصل بصفام 
لضبطهم ودينهم، وقد حيصل بقرائن حتتف باخلرب حيصل مبجموعها العلم. وقد حيصل بتلقي األمة له 

  .)1(أمجع أهل احلديث على صحته وحنو ذلك بالقبول، واألمة ال جتتمع على ضاللة، وقد حيصل إذا
 أن حتيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأشار إليه بقوله: (ال يقع التواطؤ من مثلهم على الكذب). )2

أن يستوي مجيع طبقات السند بالشرطني السابقني على أن ينتهي إىل املخرب عنه. وأشار إليه بقوله: (إىل  )3
 أن ينتهي إىل املخرب عنه).

ن مستند خربهم عن مشاهدة أو مساع كقوهلم: "مسعنا أو رأينا" ال عن اجتهاد، ألن االجتهاد أن يكو  )4
ميكن فيه الغلط خبالف املشاهدة، فإن من أخرب عن وجود حادثة إخباراً عن مشاهدة مل جيز عليه الغلط. 

 وأشار إليه بقوله: (ويكون يف األصل عن مشاهدة أو مساع ال عن اجتهاد).

واتر ما يوجب العلم) أي أن املتواتر يفيد العلم. وهل هو العلم الضروري أو النظري؟ قوالن: قوله (فاملت
أرجحهما أن املتواتر يفيد العلم الضروري أي اليقيين الذي يضطر اإلنسان إىل التصديق به تصديقاً جازماً، كوجود 

راد التخلص من العلم بذلك مل يستطع، وقد األئمة األربعة، ووجود مكة ودمشق مثًال بالنسبة ملن مل يرمها، ولو أ
  .)2(نسب الشوكاين هذا القول إىل اجلمهور، وقال: إنه احلق

وكما يفيد املتواتر العمل يفيد العمل مبا دل عليه بتصديقه إن كان خرباً، وتطبيقه عن كان طلباً. ومثال 
  .)3()علّي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار من كذب( �املتواتر: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 

فال املنذري: وهذا احلديث قد روي عن غري واحد من الصحابة يف الصحاح والسنن واملسانيد وغريمها، 
  .)4(حىت بلغ مبلغ التواتر، واهللا أعلم

  اآلحــــاد
  

                                                
  ).148، 18/16) انظر جمموع الفتاوى (1(
  .46) إرشاد الفحول ص2(
  .3ومسلم رقم  110) أخرجه البخاري رقم 3(
  ) وانظر نظم املتناثر من احلديث املتواتر للكتاين. 1/111) الرتغيب والرتهيب (4(
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د ما (واآلحاد: هو الذي يوجب العمل وال يوجب العلم. وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسن
اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة 

  ).�إال مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي 
  هذا هو النوع الثاين من أنواع اخلرب باعتبار وصوله إلينا وهو اآلحاد.

حد. ومهزته مبدلة من واو فأصله وحد، وخرب اآلحاد ما واآلحاد لغة: مجع أحد كأجل وآجال مبعىن وا
  يرويه الواحد.

  واصطالحاً: ما مل يتواتر
أي مل تبلغ نقلته مبلغ اخلرب املتواتر، سواء كان املخرب به واحداً أو اثنني أو أربعة أو مخسة أو غري ذلك من 

  األعداد اليت ال تشعر بأن اخلرب دخل يف حد التواتر.
مل) أي جيب العمل مبا تضمنه خرب اآلحاد بتصديقه إن كان خرباء، وتطبيقه إن كان قوله (يوجب الع

ال فرق يف ذلك بني األحكام والعقائد على القول الصحيح، لعموم األدلة  �طلباً، بشرط صحته عن رسول اهللا 
اء يف صالة يف وجوب العمل خبرب الواحد، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: بينما الناس بقب

قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها،  �الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن النيب 
  .)1(وكانت وجوههم إىل الشام، فاستداروا إىل الكعبة

فهذا دليل ظاهر يف العمل خبرب الواحد، فإن الصحابة رضي اهللا عنهم حتولوا عن بيت املقدس على الكعبة 
  رب الواحد، فصدقوا خربه، وعملوا به.خب

كان يبعث اآلحاد إىل النواحي والقبائل لتبليغ األحكام الشرعية، فلوال أنه جيب   �ومن األدلة أن النيب 
  العمل خبربهم مل يكن لبعثهم فائدة.

كن ومن األدلة أن الصحابة رضي اهللا عنهم قد أمجعوا على قبول خرب الواحد والعمل به يف وقائع ال مي
حصرها، فقد رجعوا إىل الغسل من الوطء من غري إنزال إىل قول عائشة رضي اهللا عنها. ويف توريث اجلدة إىل قول 

  .)2(املغرية بن شعبة وحممد بن مسلمة وغري ذلك كثري
يقول النووي: (وقد تظاهرت دالئل النصوص الشرعية واحلجج العقلية على وجوب العمل خبرب الواحد، 

اء يف كتب الفقه واألصول ذلك بدالئله، وأبلغوه أبلغ إيضاح، وصنف مجاعات من أهل احلديث وقد قرر العلم
  .)3(وغريهم مصنفات مستكثرات يف خرب الواحد ووجوب العمل به، واهللا أعلم)

                                                
  . وتقدم ذكره.526ومسلم رقم  395) أخرجه البخاري رقم 1(
  ).1/268() انظر روضة الناظر مع شرحها 2(
  ).1/177) شرح النووي على صحيح مسلم (3(
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وقال أيضاً: (فالذي عليه مجاهري املسلمني من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من احملدثني والفقهاء 
ل أن خرب الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يلزم العمل ا ويفيد الظن وال يفيد العلم، وأن وأصحاب األصو 

  .)1(وجوب العمل به عرفناه بالشرع ال بالعقل . . )
واعلم أن التفريق بني العقائد واألحكام يف االستدالل بأحاديث اآلحاد قول غريب حمدث، ال دليل عليه 

ملا عليه سلف األمة، فإن األدلة اليت يستدل ا على وجوب األخذ حبديث  من كتاب وال سنة. بل هو خمالف
اآلحاد يف األحكام الشرعية هي أدلة على وجوب األخذ ا يف العقائد لعمومها، ومن أدعى ختصيصها باألحكام 

  .)2(فعليه الدليل
الظن، وهو رجحان صحة  قوله: (وال يوجب العلم) هذا قول اجلمهور: أن اآلحاد ال تفيد العلم، بل تفيد

  نسبتها إىل من نقلت عنه، وخيتلف هذا باختالف رتبتها فالصحيح لذاته ليس كاحلسن لغريه. وهكذا.
وذلك بأنه لو أفاد خرب كل واحد العلم لصدقنا كل خرب نسمعه، وحنن ال تصدق كل خرب نسمعه، فدل 

لكذب والغلط، فالقطع بصدقه مع جتويز الكذب على أنه ال يفيد العلم، وألن أعدل رواة اآلحاد جيوز يف حقه ا
  والغلط عليه ال معىن له.

. وهو )3(وهناك قول آخر، وهو أن أخبار اآلحاد تفيد العلم، وهو مذهب الظاهرية، وقد نصره ابن حزم
  .)4(قول مجاعة من أهل احلديث، وهلم أدلة ذكرها ابن القيم يف كتابه (الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة)

واملختار أن أخبار اآلحاد تفيد الظن، ورمبا أفادت العلم بالقرائن مثل أن تتلقاه األمة بالقبول تصديقًا له 
  وعمًال به، أو كونه مروياً يف الصحيحني، وحنو ذلك، واهللا أعلم.

قوله: (وينقسم إىل مرسل ومسند) أي أن أخبار اآلحاد تنقسم إىل مرسل ومسند، وهذا باعتبار اتصال 
السند وانقطاعه. فاملسند لغة: اسم مفعول من اإلسناد، وهو ضم جسم إىل آخر، مث استعمل يف املعاين يقال: 

  أسند اخلرب إىل فالن إذا نسبه إليه.
  قوله: (فاملسند ما اتصل إسناده) هذا تعريف املسند. 

  خرب عنه.اصطالحاً: وهو ما اتصل إسناده، واملراد باالتصال أن يروي شخص عن شخص إىل امل
ومثاله: قول البخاري رمحه اهللا يف صحيحه: حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال: أخربنا مالك عن ابن شهاب 

قال: (من أدرك ركعة من الصالة فقد  �عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا 
  .)5(أدرك الصالة)

                                                
  ).1/246) املصدر السابق (1(
  رسالة احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام لأللباين. 57) انظر أصل االعتقاد ص2(
  ).1/107) اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم (3(
  .42) انظر أصل االعتقاد للدكتور عمر األشقر ص4(
  .607ومسلم رقم  555لبخاري رقم ) أخرجه ا5(
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شمل كل ما اتصل إسناده من رواية إىل منتهاه، بأن ذكر يف وتعريف املصنف للمسند فيه عموم، ألنه ي
  .)1(السند رواته كلهم فيدخل فيه املوقوف إذا جاء بسند متصل

  دون ما جاء عن الصحابة وغريهم. �وأكثر ما يستعمل املسند يف املرفوع إىل النيب 
  قوله: (واملرسل ما مل يتصل إسناده)

ال: وهو اإلطالق فكأن املرسل أطلق اإلسناد ومل يقيده جبميع املرسل لغة: اسم مفعول مشتق من اإلرس
  رواته.

  وأما يف االصطالح: فذكره بقوله (ما مل يتصل إسناده) وهذا عند األصوليني.
ومعناه: أن يسقط بعض الرواة، سواء كان الساقط واحدًا أو أكثر من أي موضع يف السند، ففيه رواية 

املرسل يف اصطالح أهل األصول يشمل أنواع االنقطاع، فيدخل فيه املنقطع الراوي عمن مل يسمع منه. وعليه ف
  واملعضل، كما يدخل فيه مرسل الصحايب.

  .)2(قال ابن األثري: (املرسل من احلديث هو أن يروي الرجل حديثاً عمن مل يعاصره) أ هـ
  اثنان. واملنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل غري الصحايب. واملعضل هو الذي سقط منه

، وذلك بأن يسقط منه الصحايب. ومن أمثلته �وأما املرسل عند احملدثني فهو ما رفعه التابعي إىل النيب 
ما أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب البيوع قال: حدثن حممد بن رافع ثنا حجني ثنا الليث عن عقيل عن ابن 

  .)3(اقلةى عن املزابنة واحمل �شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا 
بدون أن يذكر الواسطة بينه وبني الرسول  �فسعيد بن املسيب تابعي كبري روى هذا احلديث عن النيب 

  وهو الصحايب. �
قوله: (فإن كان من مراسيل غري الصحابة فليس حبجة) هذا بيان حكم االحتجاج باملرسل. وقد ذكر 

لك ألنه حجة عند مجاهري أهل العلم قال املصنف حكم مرسل غري الصحايب، وسكت عن مرسل الصحايب وذ
  .)4(احلافظ: (وهو الذي عليه عمل أئمة احلديث) أ هـ

وذلك ألن مرسل الصحايب موصول مسند، ألن روايتهم غالباً عن الصحابة، واجلهالة بالصحابة ال تضر، 
  ألم كلهم عدول.

حكم املوصول املسند فقال: (مل  وهلذا مل يعد ابن الصالح مرسل الصحايب من احلديث املرسل، ألنه يف
نعد يف أنواع املرسل وحنوه ما يسمى يف أصول الفقه: مرسل الصحايب، مثل ما يرويه ابن عباس وغريه من أحداث 

                                                
  .58) انظر شرح النخبة للحافظ ابن حجر ص1(
  ).1/115) جامع األصول (2(
  .1539) أخرجه مسلم رقم 3(
  ).1/62) وانظر اموع شرح املهذب (2/548) النكت على ابن الصالح (4(
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ومل يسمعوه منه، ألن ذلك يف حكم املوصول املسند، ألن روايتهم عن الصحابة،  �الصحابة عن رسول اله 
  .)1(الصحابة كلهم عدول، واهللا أعلم)واجلهالة بالصحايب غري قادحة، ألن 

أو فعله ومل يسمعه أو يشاهده، ألنه مل  �ومرسل الصحايب: هو ما أخرب به الصحايب عن قول النيب 
 �يدرك زمانه إما البخاري يف صحيحه بسنده عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: كان أول ما بدئ به رسول اهللا 

فهذا من مراسيل  )2(ى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح . . . احلديث )الرؤيا الصادقة يف النوم، فكان ال ير 
  .)3(الصحابة، ألن عائشة مل تدرك هذه القصة، ألا ولدت بعد املبعث بأربع أو مخس سنني

: (من لبس �ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن الزبري أنه خطب فقال: قال حممد  –أيضًا  –ومثاله 
  .)5(فهذا مرسل صحايب ألن عبد اهللا بن الزبري ولد عام اهلجرة )4(سه يف اآلخرة)احلرير يف الدنيا لن يلب

أنه تبني من الروايتني اللتني أوردمها البخاري بعد هذا املرسل أن ابن الزبري إمنا  )6(وقد ذكر احلافظ يف الفتح
لطرق املتفقة عن عمر أنه بواسطة عمر رضي اهللا عنه، وذكر احلافظ أنه مل يقف يف شيء من ا �محله عن النيب 

  رواه بلفظ (لن) بل احلديث عنه يف مجيع الطرق بلفظ (مل) واهللا أعلم.
قال السيوطي يف تدريب الراوي: (ويف الصحيحني من مراسيل الصحابة ما ال حيصى، ألن أكثر روايام 

ما رواه الصحابة عن التابعني  عن الصحابة، وكلهم عدول، وروايام عن غريهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر
  .)7(ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات) أ هـ

هذا هو مراسيل الصحابة. وأما مراسيل غري الصحابة كمرسل التابعي ففيه خالف، وقد ذكر املصنف أا 
ه ضعيف. وبتقدير كونه ثقة ليست حبجة، وذلك للجهل بالساقط يف اإلسناد الحتمال أنه تابعي، مث حيتمل أن

حيتمل أنه روى عن تابعي أيضاً، وحيتمل أنه ضعيف وهكذا، وهذا قول مجهور احملدثني، وكثري من أهل األصول 
والفقهاء. يقول اإلمام مسلم رمحه اهللا يف مقدمة صحيحه: (واملرسل من الروايات يف أصل قولنا وقول أهل العلم 

حكى ابن عبد الرب وابن الصالح والنووي وغريهم. قال ابن حجر يف شرح ومثل ذلك  )8(باألخبار ليس حبجة)
  .)9(النخبة (وإمنا ذكر املرسل يف قسم املردود للجهل احملذوف) أ هـ

                                                
  .26) مقدمة ابن الصالح ص1(
  ).1/23) انظر فتح الباري (2(
  ).12/38البن حجر ( ) انظر اإلصابة3(
  ).1/23) انظر فتح الباري (4(
  ).6/83) اإلصابة (5(
  ) وقد ذكر احلافظ ثالثة من مراسيل ابن الزبري فمن أرادها رجع إهلا.10/289) فتح الباري (6(
  ).1/207) تدريب الراوي (7(
  ).1/245) صحيح مسلم (8(
  .41) شرح النخبة ص9(
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وذهب األئمة الثالثة: مالك وأبو حنيفة وأمحد يف املشهور عنه إىل قبول املرسل إذا كان املرسل ثقة، وال 
  . . . إال إذا مسعه من ثقة. �ابعي الثقة ال يستحل أن يقول: قال رسول اهللا يرسل إال عن ثقة، وحجتهم أن الت

وقال بعض أهل العلم ومنهم الشافعي: حيتج مبراسيل كبار التابعني الذين أكثر روايتهم عن الصحابة  
كسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري، وذلك بشرط أن يعضده مرسل آخر أو قول صحايب أو قياس أو يفيت 

  .)1(تضاه أكثر أهل العلممبق
وقد مشى املصنف على القول باملنع ومل يستثن إال مراسيل سعيد بن املسيب، وعلل ذلك بأنه فتش عنها 

والغالب أن يكون الصحايب هو صهره أبو زوجته أبو هريرة  �فوجد أن سعيدا أسقط الصحايب، وعزاها للنيب 
  واهللا أعلم. )2( على ما نقله املصنف يف كتابه (الربهان)رضي اهللا عنه. واملفتش هلا هو الشافعي رمحه اهللا

واعلم أن املصنف ملا نص على أن مرسل غري الصحايب ليس حبجة فهم منه أن مرسل الصحايب حجة،  
  كما تقدم فيكون ذكر حكم النوعني، واهللا أعلم.

                                                
  وما بعدها. 36ظر تفصيل هذه الشروط يف كتاب (احلديث املرسل) للدكتور حممد حسن هيتو صوان 461) انظر الرسالة للشافعي ص1(
  ).1/411) الربهان (2(
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  صيغ أداء احلديث
  

ي أن يقول: حدثني أو أخبرني. وٕاذا (والعنعنة تدخل على األسانيد. وٕاذا قرأ الشيخ يجوز للراو 
قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرني وال يقول حدثني. وٕان أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول: 

  أجازني وأخبرني إجازة).
ملا فرغ املصنف من بيان أقسام اخلرب شرع يف ذكر كيفية حتمله وأدائه وللحديث حتمل وأداء. فالتحمل: 

  داء: إبالغ احلديث إىل الغري.أخذ احلديث عن الغري. واأل
قوله: (والعنعنة تدخل على األسانيد) العنعنة من صيغ أداء احلديث، وهي رواية احلديث بلفظ عن فالن 

  عن فالن دون تصريح بالتحديث أو السماع.
وقوله (تدخل األسانيد) أي على األحاديث املسندة، وهذا يفيد أن احلديث املعنعن يف حكم احلديث 

يف القبول والعمل به، ال يف حكم املرسل يف رده وعدم العمل به، وذلك التصال سنده يف الظاهر، وإمنا نبه  املسند
عليه دون غريه لوقوع اخلالف يف حكم املعنعن، فاجلمهور على أن املعنعن من املتصل، كما ذكر املصنف 

  بشرطني:
 حيكم باالتصال من مدلس إال أن يصرح األول متفق عليه: وهو سالمة معنعنه وبراءته من التدليس، فال

  بالتحديث.
الثاين خمتلف فيه: وهو لقاء الراوي ملن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة، وبه قال البخاري وشيخه 
ابن املديين وغريمها من أئمة احلديث. وهذا الرأي هو املختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن، ما قال النووي 

  : ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء واملعاصرة كاإلمام مسلم، واملعنعن كثري يف الصحيحني وغريمها.)1(يف شرح مسلم
ومثاله: ما أخرجه البخاري يف صحيحه قال: حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال: أخربنا مالك عن ابن 

  .)2(رقرأ يف املغرب بالطو  �شهاب عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال: مسعت رسول اهللا 
فهذا احلديث صحيح وسنده متصل. وأما العنعنة فهي حممولة على االتصال، ألن رواته غري مدلسني، 

  فمالك إمام حافظ، وابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جاللته وإتقانه، وحممد بن جبري ثقة.
  ومنها:مث ذكر املؤلف ألفاظ الرواية من غري الصحايب، وهلا مراتب بعضها أقوى من بعض، 

قراءة الشيخ على التلميذ لريوي عنه، فيقرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون. وهذه املرتبة هي الغابة  )1
  يف التحمل، وللراوي يف هذه املرتبة أن يقول: حدثين فالن أو أخربين.

                                                
  ).1/242) شرح صحيح مسلم (1(
  .463وأخرجه مسلم رقم  731) أخرجه البخاري رقم 2(
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قراء التلميذ على الشيخ وهو يسمع. فيقول: نعم أو يسكت. فتجوز الرواية عنه بذلك فيقول  )2
 أخربين أو حدثين قراءة عليه. وهل يسوغ له ترك (قراءة عليه)؟التلميذ: 

قوالن: املصنف ومن وافقه يرى املنع، ألنه مل حيدثه، والقول الثاين: اجلواز ألن القصد اإلعالم 
بالرواية عن الشيخ، وكل من الصيغتني صاحل لذلك. واألول قال به مسلم وهو مذهب الشافعي 

 الثاين قال البخاري وبعض أهل العلم.وأصحابه ورواية عن أمحد، وب

اإلجازة: وهي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، كأن يقول له: أجزت لك أن تروي عين  )3
 صحيح البخاري. فيقول التلميذ: أجازين، أو أخربين إجازة.

الشيخ.  وقوله: (من غري قراءة) أي من غري قراءة من الشيخ على الراوي وال من الراوي على   
  واهللا أعلم.
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  القيـــاس
  

(وأما القياس: فهو رد الفرع إلى األصل في الحكم بعلة تجمعهما. وهو ينقسم إلى ثالثة 
أقسام: قياس علة، وقيسا داللة، وقياس شبه. فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. 

تكون العلة دالة على  وقياس الداللة: هو االستدالل بأحد النظيرين على اآلخر، وهو أن
الحكم، وال تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما 

  شبهًا به، وال يصار إليه مع إمكان ما قبله).
هذا هو األصل الرابع من األصول اليت يستدل ا وهو القياس، وخالف يه الظاهرية وآخرون، وقالوا: ليس 

  ال يفيد إال الظن. من األصول ألنه
والصواب مع اجلمهور، فإن القياس يثري ظّنًا غالبًا يعمل به يف األحكام الشرعية، وقوهلم: ال يفيد إال 

  الظن، نقول: خرب الواحد وحنوه ال يفيد إال الظن يف األصل، ومع هذا يستدل به.
لقد ����ل الصحابة، قال تعاىل: وأقوا �وقد دل على اعتبار القياس دليًال كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

، امليزان ما توزن به األمور )1(����أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
ويقايس به بينها. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: (والقياس الصحيح من العدل. فإنه تسوية بني متماثلني. وتفريق 

  .)2(بني املختلفني . .)
فقال: (يا رسول اهللا ولد يل غالم  �السنة ما ورد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجًال أتى النيب  ومن

أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال. ما ألواا؟ قال: محر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: 
  تفق عليه.م )3(فأىن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق)

  .)4(قال ابن العريب: (فيه دليل على صحة القياس واالعتبار بالنظري)
ومن أقوال الصحابة ما ورد يف كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل قاضيه أيب موسى األشعري 

عندك  رضي اهللا عنه وفيه (مث الفهم فيما أدىل عليك مما ورد عليك مما ليس يف قرآن وال سنة، مث قياس األمور
  .)5(واعرف األمثال. مث اعمد فيما ترى إىل أحبها إىل اهللا وأشبهها باحلق . . )

                                                
  .25) سورة احلديد، آية: 1(
  ).19/288) جمموع الفتاوى (2(
  .1500ومسلم رقم  4999) أخرجه البخاري رقم 3(
  ).9/444) فتح الباري (4(
لـة البحـوث اإلسـالمية ) هذا الكتاب من عمر رضي اهللا عنـه كتـاب جليـل القـدر تلقـاه العلمـاء بـالقبول. وقـد شـرحه ابـن القـيم رمحـه اهللا يف أعـالم املـوقعني. ويف جم5(

  .254 – 196للدكتور ناصر الطريفي صالعدد السابع عشر حتقيق هذا الكتاب وبيان ما تضمنه من توجيهات للقضاة 
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إىل  �ونقل ابن القيم يف أعالم املوقعني عن املزين من كبار الشافعية أنه قال: (الفقهاء من عصر الرسول 
(وأمجعوا على أن نظري احلق  يومنا وهلم جرا استعملوا املقاييس يف الفقه يف مجيع األحكام يف أمر دينهم) وقال:

  .)1(حق، ونظري الباطل باطل)
  قوله: (وأما القياس فهو رد الفرع على األصل . .).

القياس لغة: التقدير واملساواة. تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وفالن ال يقاس بفالن أي ال 
  يساوي به.

هما)، والباء يف قوله: (بعلة) سببية أي بسبب علة، واصطالحاً: (رد الفرع إىل األصل يف احلكم بعلة جتمع
ومعىن رد الفرع إىل األصل جعله مساوياً له وراجعاً إليه يف احلكم، حيث إن الفرع مل يرد يف بيان حكمه نص وال 
إمجاع، ألن موضوع القياس طلب أحكام الفروع املسكوت عنها، اليت مل يرد فيها نص وال إمجاع، فإذا وجدت 

  ل يف الفرع أعطي حكم األصل.علة األص
، والعلة اليت جتمعهما هي الطعم والكيل مثًال. وقياس العبد )2(ومثاله: قياس األرز على الرب يف جريان الربا

على األمة يف تنصيف حد الزنا جبامع الرق يف كل منهما. ودليل األصل آية سورة النساء. كما تقدم يف 
  التخصيص.

  وأركان القياس أربعة:
ع، وهو احملل الذي يراد إثبات احلكم فيه، ويسمى املقيس. وهو األرز يف املثال األول والعبد الفر  )1

  يف املثال الثاين.
 األصل، وهو احملل املعلوم بثبوت احلكم فيه، ويسمى املقيس عليه، وهو الرب، واألمة. )2

ثال األول. وتنصيف واحلكم، وهو األمر املقصود إحلاق الفرع باألصل فيه. وهو جريان الربا يف امل )3
 احلد يف الثاين.

العلة، وهي املعىن املشرتك بني األصل والفرع املقتضي إثبات احلكم يف الفرع. وهي الطعم والكيل  )4
 مثًال يف األول، والرق يف الثاين.

قوله: (وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام) ملا ذكر تعريف القياس شرع يف تقسيمه حبسب علته. فذكر أنه ثالثة: 
  س العلة وقياس الداللة، وقياس الشبه. وعرف كل قسم منها.قيا

  قوله (فقياس العلة: هو ما كانت العلة فيه موجبة احلكم).
أي: هو ما كانت العلة اليت جتمع الفرع واألصل يف احلكم (موجبة احلكم) أي: مقتضية للحكم، مبعىن 

وال يوجد احلكم. ومثاله: قياس ضرب الوالدين  أنه ال حيسن ختلف احلكم عنها يف الفرع بأن توجد هي يف الفرع

                                                
  ).1/205) أعالم املوقعني (1(
  ).2/451) انظر نثر الورود على مراقي السعود (2(
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واحلكم هو التحرمي، والعلة هي  )1(����فال تقل لهما ُأفّ ����أو أحدمها على التأفيف املنصوص عليه يف قوله تعاىل: 
اإليذاء. فال حيسن عقًال ختلف احلكم يف الفرع بأن يباح الضرب، ومينع التأفيف مع وجود العلة يف الفرع على أمت 

. وهذا على قول من يرى أن ثبوت احلكم يف الفرع يف هذا القسم بطريق القياس فيكون بطريق املنطوق )2(وجه
عن أكثر األصوليني أنه بطريق مفهوم املوافقة، وهو أن يوافق املسكوت عنه املنطوق يف احلكم،  )3(ونقل يف الربهان

  فيف.وقد يكون أوىل وقد يكون مساوياً والضرب أوىل بالتحرمي من التأ
واملشهور أن قياس العلة هو اجلمع بني الفرع واألصل بنفس العلة، كما إذا قلنا: جيري الربا يف األرز قياساً 
على الرب جبامع الطعم والكيل مثًال. وهو إما جلي أو خفي، وما ذكره املصنف هو من قياس العلة اجللي، وهو ما 

  .)4(علم من غري معاناة وفكر
: هو االستدالل بأحد النظريين على اآلخر، وهو  أن تكون العلة دالة على احلكم قوله: (وقياس الداللة

وال تكون موجبة للحكم) قوله: (هو االستدالل) أي هو أن يستدل بأحد النظريين على النظري اآلخر. واملراد 
(أن تكون العلة دالة بالنظريين: الشيئان املتشاركان يف األوصاف كاشرتاك األشنان والرب يف وصف الكيل، وقوله: 

  على احلكم) أي على ثبوت احلكم يف الفرع.
  وقوله: (وال تكون موجبة للحكم) أي ال تكون مقتضية لثبوت احلكم كما يف قياس العلة.

على الرب يف جريان الربا جبامع الكيل. فالعلة وهي الكيل دالة على احلكم، وهو  )5(ومثاله: قياس األشنان
ان، ولكنها ليست موجبة لثبوت احلكم يف الفرع، جلواز خلو الفرع عن هذا احلكم، الحتمال جريان الربا يف األشن

  إجياد فرق بني األصل والفرع، بأن الرب مطعوم واألشنان غري مطعوم.
واملشهور أن قياس الدالة هو اجلمع بني األصل والفرع بدليل العلة، ال بالعلة نفسها: كالشدة يف اخلمر أو 

الشدة أو الرائحة ليست هي العلة. مسي بذلك ألن املذكور دليل العلة. وقد يكون أثر العلة كأن  الرائحة، فإن
يقال: القتل مبثقل يوجب القصاص: كالقتل مبحدد جبامع اإلمث، وهو أثر العلة اليت هي: القتل العمد العدوان. وقد 

امع وجوب الدية. وهو حكم العلة، وال يكون حكم العلة كأن يقال: تقطع اجلماعة بالواحد، كما يقتلون به جب
  .)6(منافاة بني هذا وما ذكر املصنف جلواز تعدد االصطالح أو اختالفه واهللا أعلم

  قوله: (وقياس الشبه: هو الفرع املرتدد بني أصلني).

                                                
  .23) سورة اإلسراء، آية: 1(
يتــيم بــاللبس علــى حتــرمي ) ويســمى هــذا قيــاس األوىل وهــو أن يكــون ثبــوت احلكــم يف الفــرع أوىل منــه يف األصــل كهــذا املثــال أو مســاوياً لــه كقيــاس حتــرمي إتــالف ال2(

  ).2/224إتالفه باألكل انظر حاشية البناين (
  ).2/573) الربهان (3(
  ).5/36) انظر تفصيل ذلك يف البحر احمليط ( 4(
  ) األشنان: بفتح اهلمزة وكسرها شجر معروف كان يستعمل قدمياً يف غسل الثياب.5(
  ).2/474) انظر الشرح الكبري للورقات للعبادي (6(
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تلفي : العبد. هل ميلك بالتمليك أو ال؟ وهل إذا قتل فيه الدية أو القيمة؟ فهو مرتدد بني أصلني خم)1(مثاله
  احلكم.

األول احلر فالعبد يشبه احلر من حيث إنه إنسان مكلف يثاب ويعاقب وينكح ويطلق، وتلزمه أوامر 
  الشرع ونواهيه.

األصل الثاين: املال أو البهيمة كما عرب بعضهم، فهو يشبه هذا األصل من حيث إنه يباع ويوهب 
  ويوصى به ويرهن ويورث وغري ذلك من أحوال املال.

فرع أشبه احلر فيملك بالتمليك وفيه الدية، وهذا األصل األول، وأشبه البهيمة فال ميلك بالتمليك فالعبد 
  وفيه القيمة. وهذا األصل الثاين.

قوله: (فيلحق بأكثرمها شبهًا به) أي يلحق هذا الفرع بأكثر األصلني شبهًا به يف صفات مناط احلكم. 
  احلكم والصفة معاً أكثر مما يشبه احلر فيهما.وهو املال. فيأخذ حكمه . . ألنه يشبهه يف 

قوله: (وال يصار إليه مع إمكان ما قبله) هذه العبارة ثابتة يف بعض النسخ، ومعناها: أن هذا النوع من 
القياس أضعف من الذي قبله، فال يصار إليه مع إمكان القسمني األولني، إذ ليس بني الفرع واألصل علة 

  يف أكثر األحكام، مع أنه ينازعه أصل آخر. واهللا أعلم.مناسبة، سوى أنه يشبهه 

                                                
  .266) ومذكرة الشنقيطي ص2/296نظر أمثلة أخرى يف شرح الروضة البن بدران () ا1(
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  من شروط القيــاس
  

(ومن شرط الفرع أن يكون مناسبًا لألصل. ومن شرط األصل أن يكون ثابتًا بدليل متفق 
عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة أن تطرد في معلوماتها فال تنتقض لفظًا وال معنى. 

علة في النفي واإلثبات. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم ومن شرط الحكم أن يكون مثل ال
  هو المجلوب للعلة).

  ملا ذكر تعريف القياس وأقسامه ذكر بعض شروط أركان القياس.
قوله: (ومن شرط الفرع أن يكون مناسبًا لألصل) أي: ومن شروط الفرع ألنه مفرد مضاف فهو 

واألظهر أن املراد باملناسبة: املناسبة يف العلة بأن تكون علة احلكم للعموم.(وِمْن) للتبعيض، ألن له شروطاً أخرى. 
وصفاً مناسباً لكل من األصل والفرع، مثل تشويش الفكر وانشغال القلب وصف مناسب ملنع احلاقن من القضاء 

اإلسكار قياساً على منع الغضبان منه، وكاالستعجال يف قياس قتل املوصى له للموصي على قتل الوارث مورثه، وك
، وعلى هذا فيغين عن ذكره ما تقدم يف التعريف من قوله (بعلة )1(وصف مناسب لتحرمي النبيذ قياسًا على اخلمر

جتمعهما) إال أن يقال: إن الشرطية قد ال تستفاد من التعريف؛ ألن هذه الورقات وضعت للطالب املبتدئ الذي 
  هو قريب الغفلة عن استفادة ذلك من التعريف.

أن يراد باملناسبة كون حكم الفرع مماثًال حلكم األصل، كقياس القتل باملثقل على القتل باحملدد يف  وحيتمل
  .)2(وجوب القصاص. فاحلكم يف األصل هو عني احلكم يف الفرع، ذكره يف غاية املرام

ا وقد ذكر الشوكاين أن من شروط الفرع مساواة علته لعلة األصل، ومساواة حكمه حلكم األصل، فهذ
. فال يقاس التفاح على الرب يف جريان الربا، ألن الفرع ليس مساويًا لألصل يف العلة، )3(يفسر به كالم املصنف

  وهي الكيل مثًال حيث إن التفاح ليس مكيًال واهللا أعلم.
قوله: (ومن شرط األصل أن يكون ثابتًا بدليل متفق عليه بني اخلصمني) هذا شرط حلكم األصل كما 

ه، ومعىن ذلك أن يكون حكم األصل الذي يراد إثباته للفرع ثابتاً بدليل نص أو إمجاع، متفق عليه بني عرب به غري 
اخلصمني املتنازعني، ألن البحث بينهما فإذا ذكر املستدل احلكم مقرتناً بدليله من نص أو إمجاال مل يشرتط موافقة 

  معه االنتشار.اخلصم، ألن داللة النص الصريح أو اإلمجاع على احلكم يؤمن 

                                                
صرح بأن كل مسكر حرام. ومن شـرط الفـرع أال يكـون منصوصـاً علـى حكمـه. ومـن ال يشـرتط  �) يكثر يف كتب األصول ذكر هذا املثال. وفيه نظر ألن النيب 1(

  )).3/312واء البيان () (أض2/287ذلك جييز هذا القياس فانظر الشرح الكبري (
  .198) غاية املرام ص2(
  .197، غاية املرام شرح مقدمة اإلمام للتلمساين ص209) انظر إرشاد الفحول ص3(
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وإمنا شرط ذلك لئال مينع اخلصم احلكم فيحتاج اآلخر على إثباته فيكون انتقاًال من مسألة على مسألة 
  أخرى، وينتشر الكالم فيفوت املقصود.

ومثاله قول احلنبلي: جلد امليتة جنس فال يطهر بالدباغ كجلد الكلب. فيقول احلنفي: ال أسلم حكم 
  ال يطهر بالدباغ، بل هو يطهر به عندي. األصل، وهو أن جلد الكلب

فحكم األصل املقيس عليه ليس متفقاً عليه بينهما، فال يصح القياس، وهذا من القوادح يف باب القياس، 
  ويسمى (املنع).

فإن مل يكن خصم، بل أريد جمرد إثبات ذلك احلكم يف الفرع، فالشرط ثبوت حكم األصل بدليل يقول 
  للقياس.به القائس وهو املثبت 

  قوله: (ومن شرط العلة أن تطرد يف معلوالا).
أي ومن شرط العلة من حيث إحلاق الفرع باألصل بواسطتها أن تطرد، ومعىن االطراد: أنه كلما وجدت 
العلة يف صورة من الصور وجد معها احلكم كاإلكسار، فكلما وجد اإلكسار يف شيء وجد التحريك فيه، كالكيل 

  فكلما وجد الكيل والطعم يف شيء حرم الربا فيه. –مثًال  –والطعم 
  واملراد مبعلوالا األحكام املعللة ا كتحرمي الربا يف الرب معلل بالكيل والطعم على أحد األقوال.

وقوله: (فال تنتقض لفظاً وال معىن) هذا تفريع على شرطية االطراد، واالنتفاض أن يوجد الوصف يف صورة 
  عه احلكم، وهذا من القوادح اليت تبطل القياس ويسمى (النقض).من الصور، وال يوجد م

وال حاجة لقول املصنف (لفظاً) ألنه إذا انتقض معىن انتقض لفظاً، بل لو اقتصر املصنف على قوله (فال 
 تنتقض) لكفى، ألن العلة ال تكون إال معىن، واأللفاظ دالة عليها، ولعله مجع بينهما لإليضاح والتأكيد، أي فال

أو يقال: إن كانت العلة مركبة من عدة أوصاف نظر إىل اللفظ، وإن كانت أمراً  )1(ينتقض لفظ العلة وال معناها
  .)2(واحداً نظر على معىن. وسيأيت إن شاء اهللا مثال ذلك

واعلم أن املصنف عمم النقض، وهو ختلف احلكم، سواء كان املانع أو لغري مانع، فيفسد القياس، وهو 
. ونقله عن الشافعي واختاره مجاعة. ويرى آخرون أن ختلف احلكم عن الوصف )3(يه يف مجع اجلوامعما مشى عل

فيه تفصيل: فإن كان ألجل مانع منع من تأثري العلة أو لفقد شرط تأثريها، فال يكون ذلك مبطًال للعلة، بل هو 
  .)4(ونسبة الشنقيطي ألكثر العلماء ختصيص هلا، وإال فهو نقض وإبطال. وبه قال التلمساين يف مفتاح الوصول،

ومثال النقض أن يقال: القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إمجاعاً، لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد 
ولده، فإنه ال جيب القصاص، فال يقتل به مع وجود العلة، وهي األوصاف الثالثة: القتل، والعمد، والعدوان. 

                                                
  ).2/493) انظر الشرح الكبري (1(
  .75) انظر قرة العني للحطاب ص2(
  ).2/294) مجع اجلوامع حباشية البناين (3(
  ).3/479، 2/258، أضواء البيان (142) مفتاح الوصول ص4(
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و األبوة، ألا مانعة من تأثري العلة يف احلكم، فال يقال هذه العلة منقوضة فيقال: إن العلة ختلفت ملانع وه
لتخلف احلكم عنها يف هذه الصورة، بل هي علة منع من تأثريها مانع، فال تبطل يف غري األب، فكلما وجد 

أي القتل العمد العدوان من غري األب وحنوه وجب القصاص، حيث ال مانع من تأثريها. وهذا نقض على ر 
  األولني، وختصيص على القول الثاين.

مع  –وهو الرجم  –ومثال فقد الشرط: الزنا علة الرجم إمجاعاً. وشرطه: اإلحصان. فإذا ختلف احلكم 
  فال يقال: إا علة منقوضة، بل علة ختتلف شرط تأثريها. –وهي الزنا  –وجود العلة 

قيل: جتب الزكاة يف املواشي قياسًا على األموال  وإن كان ختلفها لغري ذلك مل يصح التعليل ا، كما لو
جبامع دفع احلكم عنها يف اجلواهر كالآليل لصالحيتها لدفع حاجة الفقري، ومع هذا فال زكاة فيها، فهي علة 

  منقوضة حيث وجد املعىن املعلل به، وهو دفع حاجة الفقري، ومل يوجد احلكم وهو وجوب الزكاة.
يكون مثل العلة يف النفي واإلثبات) املراد باحلكم حكم األصل من حيث قوله: (ومن شرط احلكم أن 

صحة إحلاق الفرع فيه بسبب علته، أي: ومن شروط احلكم أن يكون تابعاً للعلة يف النفي واإلثبات أي يف الوجود 
لة، ألن ذاك والعدم، فإن وجدت العلة وجد احلكم، وإن انتفت انتفى. وهذا الشرط أعم من الشرط املذكور يف الع

خاص بوجود احلكم عند وجود العلة، وهذا عام للوجود واالنتفاء، فاألول هو الطرد، والثاين هو العكس. وهذا إن  
كان احلكم معلًال بعلة واحدة: كتحرمي اخلمر لعلة اإلسكار، فمىت وجد اإلسكار وجد التحرمي، ومىت انتفى 

دة مل يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء احلكم، فيثبت اإلسكار انتفى التحرمي، فإن كلن للحكم علل متعد
  بالعلة األخرى كالبول والغائط والنوم لنقض الوضوء، فلو عدم البول والغائط ثبت النقض بالنوم. 

واعلم أن ظاهر كالم املصنف اشرتاط االنعكاس يف العلة، ومعناه كلما انتفت العلة انتفى احلكم، ومن 
  ليل احلكم بعلتني، ألنه إذا انتفت علة مل ينتف احلكم لوجود العلة األخرى وقيامها مقامها.يشرتط ذلك مينع تع

، )1(والصحيح أن ذلك ال يشرتط وإن كان هو الغالب. ونسبه يف الشرح الكرب للورقات إىل اجلمهور
مانع من تعدد فيجوز تعليل احلكم الواحد بعلتني وذلك لوقوعه، وألن العلة عالمة على وجود احلكم، وال 

  العالمات.
ومثاله ما تقدم من تعليل إجياب الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم، ومثاله أيضًا تعليل حرمة النكاح 

  بالقرابة والصهر والرضاع.
  قوله: (والعلة هي اجلالبة للحكم) هذا أحد تعاريف العلة، وهي الركن الرابع من أركان القياس كما تقدم.

جلالبة للحكم أي بذاا فغري صحيح، ألن اهللا تعاىل ال حيمله على شرع احلكم سوى إرادته مث إن أريد با
  جل وعال، خيلق ما يشاء وخيتار.

                                                
  ).2/497) الشرح الكبري (1(
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وإن أريد أن الشارع جعلها جالبة للحكم فهذا ال بأس به. ولكن التعبري (باملعرفة للحكم) أوىل من اجلالبة 
لوجود احلكم، فمىت عرفت العلة عرف ثبوت احلكم معها،  للحكم لالحتمال املذكور، وذلك ألن العلة معرفة

بسبب أن بينهما مناسبة تقتضي ترتيب احلكم عليها، فاإلسكار علة أي أن هذا الوصف عالمة معّرفة على حرمة 
املسكر كاخلمر والنبيذ. فاخلل قبل أن يصري مسكرًا مباح، فإذا ظهرت فيه القوة املسكرة وصار مخرًا حرم. فعلة 

  رمي وهي اإلسكار تدل على ترتب احلكم عليها وتعلقه ا، فإن وجدت وجد، وإن مل توجد مل يوجد احلكم.التح
  قوله: (واحلكم هو الوب للعلة) هذا تعريف احلكم  وهو أحد أركان القياس كما تقدم.

فاء وحنو ومعىن ذلك أن احلكم هو ما جلبته العلة واقتضته من حترمي وحتليل وصحة وفساد ووجوب وانت
ذلك، فتحرمي اخلمر حكم شرعي اقتضته العلة وهي اإلسكار. وإمنا كان احلكم جملوبًا للعلة ملناسبتها له، فإنه ما 

  ثبت حكم األصل يف الفرع إال بسبب هذه العلة واهللا أعلم.
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  احلظــر واإلباحــة
  

 ما أباحته (وأما الحظر واإلباحة فمن الناس من يقول: إن أصل األشياء على الحظر إال
الشريعة. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على اإلباحة يتمسك باألصل وهو الحظر. ومن 
الناس من يقول: بضده، وهو أن األصل في األشياء على اإلباحة إال ما حظره الشرع [ومنهم 

  من قال بالتوقف]).
ام الكالم) فهو من مجلة ما أراد قول (وأما احلظر واإلباحة) معطوف على قوله يف أول الورقات (وأما أقس

  تفصيله بعد إمجاله.
وهي مسألة األعيان املنتفع ا ذكر املصنف فيها  )1(واملراد باحلظر: املنع. واإلباحة ضده. وهذه املسألة

  ثالثة أقوال:
 األول: أن األشياء املنتفع ا على احلظر إال ما دلت الشريعة على إباحته فهو مباح، فإن مل يوجد يف

الشريعة ما يدل على اإلباحة فإنه يتمسك باألصل وهو احلظر، واحتج القائلون بذلك بأن مجيع األشياء مملوكة هللا 
  جل وعال، واألصل يف ملك الغري منع التصرف فيه إال بإذنه.

هو الذي خلق ����القول الثاين: أن األصل يف املنافع اإلباحة إال ما حظره الشرع. ومن أدلة قوله تعاىل: 
ووجه الداللة: أن اهللا تعاىل امنت على خلقه مبا يف األرض مجيعاً، وال مينت إال مبباح  )2(����كم ما في األرض جميعال

إذ ال منة يف حمرم، وخص من ذلك بعض األشياء وهي اخلبائث ملا فيها من الضرر هلم يف معاشهم أو معادهم، 
  فيبقى ما عدها مباحاً مبوجب اآلية.

) والحّب ذو 11) فيها فاكهة والنخل ذات األكمام (10ض وضعها لألنام (واألر ����وقال تعاىل: 
فامنت اهللا تعاىل على األنام بأن وضع هلم األرض، وجعل هلم فيها أرزاقهم من  )3(���� )12العصف والريحان (

  القوت والتفكه.
عن شيء مل  قال: (إن أعظم املسلمني جرماً من سأل �وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن النيب 

  .)4(خيّرم فحرم من أجل مسألته)
  ووجه الداللة من وجهني:

  أن األشياء ال حتّرم إال بتحرمي خاص لقوله: (مل حيرم). )1
                                                

  .84) انظر كتاب (املسائل املشرتكة بني أصول بني أصول الدين وأصول الفقه) للدكتور حممد العروسي ص1(
  .29)  سورة البقرة، آية: 2(
  .12 – 10) سورة الرمحن، اآليات: 3(
  .4610وأبو داود رقم  2358ومسلم رقم  6859) أخرجه البخاري رقم 4(
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 أن التحرمي قد يكون ألجل املسألة. فبني ذا أا بدون ذلك ليست حمرمة. )2

فيه صاحب الشرع،  والقول الثالث: التوقف (وهذا ثابت يف بعض النسخ) ودليله أن املباح ما أذن
واحملظور ما حرمه صاحب الشرع، فإذا مل يرد الشرع وجب أال يكون مباحًا وال حمظوراً، فوجب أن يكون على 

  التوقف.
والقول الثاين أرجح األقوال يف املسألة لقوة أدلته. وما علل به األولون ضعيف ال يقف يف مقابلة 

ما في السموات وما في األرض جميعاً ����  خلق لنا وسخر النصوص. وأما الثالث ففيه نظر، فإن اهللا تعاىل
نستفيد منها، فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحًا ذا األصل العام، وقد نصر القول باإلباحة شيخ  )1(����منه

  .)2(اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
شياء، وهي تشمل املنافع واعلم أن املسألة خاصة باألعيان املنتفع ا، وكالم املصنف عام حيث عرب باأل

واملضار، كما تشمل األقوال واألفعال، وقد فصل شارح الورقات جالل الدين احمللى وبني حكم املنافع وأنه احلل، 
  . واهللا أعلم.)3(واملضار وأنه التحرمي، وقال: إن هذا هو الصحيح

                                                
  .13) سورة اجلاثية، آية: 1(
  ).21/535) انظر جمموع الفتاوى (2(
  .29) شرح الورقات ص3(
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  استصحــاب احلــال
  

  ليل الشرعي).(ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب األصل عند عدم الد
االستصحاب من األدلة املختلف فيها. وقول املصنـف ( ومعىن استصحاب احلال ) يشعـر بأن 
االستصحاب تقدم له ذكر كغريه من املباحث السابقة. وليس كذلك ألن املصنف مل يذكره يف جممل األبواب أول 

  الورقات، وكان األنسب أن يعنون له مبسألة وحنوها.
  طلب الصحبة كاالستسقاء طلب السقيا، والصحبة مقارنة الشيء ومقاربته.واالستصحاب لغة: 

  واصطالحاً: هو احلكم بأن ما ثبت يف الزمن املاضي، فاألصل بقاؤه يف الزمن املستقبل.
  فإذا ثبت شيء فاملستدل يطلب صحبته يف احلال واالستقبال حىت يدل دليل على رفعه.

دعواه. ويكون القول قول املدعى عليه استصحابًا للحال. إذ فلو ادعى شخص على آخر دينًا مل تقبل 
  األصل براءة الذمة من احلقوق املالية حىت يدل دليل على خالف ذلك.

  واالستصحاب أنواع:
األول: استصحاب العدم األصلي، حىت يرد الدليل الناقل عنه، وهذا النوع هو الذي ذكره املصنف بقوله: 

لدليل الشرعي). واملراد باألصل: العدم األصلي. وهو ما يسمى بالرباءة (أن يستصحب األصل عند عدم ا
األصلية. فاألصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية حىت يرد دليل شرعي على تغيريه: كنفي صالة سادسة. وعدم 

  وجوب صوم رجب.
بالنظر للواقع ونفس  وقوله: (عند عدم الدليل الشرعي) املراد بعدم الدليل باعتبار ما يظهر للمجتهد ال

  األمر. فإذا حبث اتهد ومل جيد الدليل استصحب الرباءة األصلية.
وهذا النوع حجة. قال السبكي يف اإلاج شرح املنهاج: (واجلمهور على العمل ذا، وادعى بعضهم 

  هللا.وقد ذكر املصنف أنه حجة يف كالمه على ترتيب األدلة كما سيأيت إن شاء ا )1(االتفاق) أ هـ
الثاين: االستصحاب الذي دّل الشرع على ثبوته ودوامه كاستصحاب الطهارة بناًء على ما مضى من 
الوضوء حىت يثبت ناقض، واستصحاب بقاء النكاح بناء على عقد الزواج الصحيح شرعاً، وبقاء امللك يف املبيع 

على ما صدر منه من إتالف. فاحلكم  بناء على عقد البيع الصحيح شرعاً، وبقاء شغل ذمة من أتلف شيئًا بناء
  بذلك استصحاب للحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ودوامه. ومل يقم دليل على تغيريه.

  .)2(وهذا النوع ال خالف يف وجوب العمل به عند األصوليني على أن يثبت معارض له. قاله الزركشي

                                                
  ).3/168) اإلاج (1(
  ).2/863) وانظر أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي (6/20) البحر احمليط (2(
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لعموم يستصحب إىل أن يرد ختصيص. ألن النوع الثالث: استصحاب الدليل مع احتمال املعارض. فا
تعطيله بدعوى البحث عن خمّصص تعطيل للشريعة. والنص يستصحب إىل أن يرد نسخ. ومن أمثلة ذلك أن 

وأوالت ����فريقًا من أهل العلم قالوا جبواز نكاح الزانية قبل وضع محلها. والصحيح عدم اجلواز لقوله تعاىل: 
فيجب استصحاب هذا العموم حىت يثبت ختصيصه مبا يدل على جواز  )1(����األحمال أجلهّن أن يضعن حملهنّ 

  .)2(الصورة املذكورة
النوع الرابع: استصحاب احلكم الثابت باإلمجاع يف حمل اخلالف، وهذا النوع راجع إىل حكم الشرع. بأن 

غري احلكم يتفق على حكم يف حالة، مث تتغري صفة امع عليه. وخيتلف امعون فيه. فيستدل من مل ي
  باستصحاب احلال.

ومثال ذلك: استدالل من يقول: إن املتيمم إذا رأى املاء يف أثناء صالته ال تبطل صالته. ألن اإلمجاع 
  منعقد على صحتها قبل ذلك. فاستصحب هذا اإلمجاع إىل أن يدل دليل على أن رؤية املاء مبطلة.

يب حنيفة والشافعي على أنه ليس حبجة. ألن وهذا النوع هو حمل اخلالف. فأكثر احلنابلة وأصحاب أ
  اإلمجاع إمنا دّل على دوام الصالة حال العدم. فأما مع وجود املاء فهو خمتلف فيه، وال إمجاع مع االختالف.

وقال بعض األصوليني والفقهاء: إنه حجة. وبه قال داود الظاهري واختاره اآلمدي وابن احلاجب وابن 
ين: (والقول الثاين هو الراجح، ألن املتمسك باالستصحاب باٍق على أصل قائم يف القيم وغريهم. قال الشوكا

  .)3(مقام املنع، فال جيب عليه االنتقال عنه إال بدليل يصلح لذلك، فمن ادعاه جاء به)
لكن نوقش ذلك بأن البقاء على األصل القائم إمنا يكون مع النص أو العقل. أما حني يكون دليله 

  مشروط بالعدم. فال يكون دليالً عند الوجود. واهللا أعلم. –مثًال  –ألن اإلمجاع يف مسألة التيمم اإلمجاع فال. 
فمن جاءه موعظة ����ومن األدلة على صحة االستدالل باالستصحاب ما عدا النوع الرابع قوله تعاىل: 

الربا خافوا من األموال املكتسبة  . ووجه الداللة: أنه ملا نزل حترمي)4(����من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى اهللا
من الربا قبل التحرمي، فبينت اآلية أن ما اكتسبوا قبل التحرمي على الرباءة األصلية، فهو حالل وال حرج عليهم 

  .)5(فيه
ومن األدلة أن ما ثبت يف الزمان األول من وجود أمر أو عدمه ومل يظهر زواله، فإنه يلزم بالضرورة والبداهة 

  .)6(ظن ببقائه كما كان. والعمل بالظن واجبأن حيصل ال
                                                

  .4) سورة الطالق، آية: 1(
  ).6/83) انظر أضواء البيان (2(
أدلة التشريع املختلف يف االحتجاج ا للدكتور عبـد العزيـز  238إرشاد الفحول ص 136) رسالة يف أصول الفقه للعكربي ص1/341) انظر أعالم املوقعني (3(

  ).1/341وانظر الشرح املمتع على الزاد للشيخ حممد بن عثيمني ( 303الربيعة ص
  .275) سورة البقرة، آية: 4(
  .159) مذكرة الشنقيطي ص5(
  ).2/869( ) أصول الفقه اإلسالمي6(
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قيام اإلمجاع على اعتبار االستصحاب يف كثري من الفروع الفقهية كبقاء الوضوء  –أيضًا  –ومن األدلة 
  .)1(مع وجود الشك يف رافعها –ما تقدم  –واحلدث والزوجية وامللك 

  ذلك:هذا وقد استنبط الفقهاء بعض القواعد من االستصحاب وأدلته ومن 
  األصل بقاء ما كان على ما كان حىت يثبت تغيريه. )1
 األصل يف األشياء النافعة اإلباحة. )2

 األصل يف األشياء الضارة التحرمي. )3

 اليقني ال يزول بالشك. )4

 األصل براءة الذمة من التكاليف واحلقوق. )5

 األصل يف الذبائح التحرمي. )6

 األصل يف العقود والشروط الصحة إال ما أبطله الشارع. )7

  وتفصيل ذلك ال يتسع له املقام واهللا أعلم.
  

                                                
  ).2/870) املصدر السابق (1(
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  ترتيــب األدلـــة
  

(وأما األدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على 
القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير األصل وٕاال فيستصحب 

  الحال).
  ا ترتيب األدلة كما ذكر ذلك يف أول الورقات.قوله: (وأما األدلة) أي وأم

واألدلة مجع دليل، واملراد به هنا ما تثبت به األحكام الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وكذا 
قول الصحايب على أحد القولني، واالستصحاب على القول املختار. ومن املعلوم أن األدلة الشرعية متفاوتة يف 

إىل معرفة األقوى ليقدم على غريه عند التعارض، وهلذا كان األوىل باملصنف أن يذكر هذه الكلمات القوة فيحتاج 
اليسرية مع التعارض املتقدم حبثه، ألن ترتيب األدلة حيتاج إليه عند التعارض، وهذا ما فعله املؤلفون يف أصول 

دلة األربعة اليت آخرها القياس. فلما فرغ من الفقه، ولعل املصنف أخر موضوع الرتتيب إىل هنا، ألنه جيري يف األ
  األدلة شرع يف بيان الرتجيح بينها.

قوله: (فيقدم اجللي منها على اخلفي) أي يقدم من أدلة الكتاب والسنة (اجللي) وهو ما اتضح منه املراد 
أو بالدليل كما تقدم يف (اخلفي). وهو ما خفي املراد منه، وذلك كالظاهر واملؤول، سواء كان الظاهر ظاهراً بنفسه 

  بابه، يف معناه اازي، ألن احلقيقي هو الظاهر من اللفظ.
  وهذا على القول بوقوع ااز يف القرآن، وتقدم بيان ذلك.

قوله: (واملوجب للعلم على املوجب للظن) أي ويقدم ما يفيد العلم وهو اليقني على ما يفيد الظن، 
واتر يفيد العلم، واآلحاد يفيد الظن، إال أن يكون املتواتر عاّمًا واآلحاد خاّصاً. وذلك كاملتواتر واآلحاد، فإن املت

مع حديث "ال يرث املسلم  )1(����يوصيكم اهللا في أوالدكم����فإن اآلحاد خيصص املتواتر، كما يف قوله تعاىل: 
  الكافر، وال الكافر املسلم" وتقدم ذلك يف اخلاص.

م النطق على القياس، واملراد بالنطق قول اهللا تعاىل وقول الرسول قوله: (والنطق على القياس) أي ويقد
، كما تقدم تعريفه يف التخصيص، فيقدم ذلك على القياس إال إن كان النص عاّما فإنه خيّص بالقياس، ومثاله �

  تقدم يف التخصيص.
يها أو كان مقطوعاً قوله: (والقياس اجللي على القياس اخلفي) القياس اجللي ما نص على علته أو أمجع عل

  فيه بنفي الفارق بني الفرع واألصل.

                                                
  .11) سورة النساء، آية: 1(
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ومن أمثلته قياس إحراق مال اليتيم على أكله املنصوص عليه يف آية سورة النساء يف التحرمي جبامع 
  اإلتالف إذ ال فرق بينهما.

يف قياس  والقياس اخلفي ما ثبتت علته باالستنباط، ومل يقطع بنفي الفارق بني الفرع واألصل، كما تقدم
األشنان على الرب يف حترمي الربا جبامع الكيل مثًال، فإنه مل يقطع بنفي الفارق الحتمال أن يقال: إن الرب مطعوم، 

  واألشنان غري مطعوم.
قوله: (فإن وجد يف النطق ما يغري األصل وإال فيستصحب احلال): أي أن وجد يف الكتاب والسنة ما 

عمل بالنص وترك األصل، وإن مل جند نّصاً فإننا نعمل باالستصحاب، وهو العدم  يغري األصل وهو الرباءة األصلية
  األصلي كما تقدم، واهللا أعلم.
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  شــروط املفتــي
  

(ومن شرط المفتي أن يكون عالمًا بالفقه أصًال وفرعًا، خالفًا ومذهبًا، وأن يكون كامل اآللة 
ألحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال في االجتهاد، عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط ا

  وتفسير اآليات الواردة في األحكام واألخبار الواردة فيها).
ملا فرغ املصنف من الكالم على األدلة شرع يتكلم على صفات من يشتغل باألدلة وهو اتهد، فذكر 

واألكثرون قدموا باب  شروطه، وهذا مسلك لبعض األصوليني، وهو تأخري مبحث االجتهاد عن مبحث األدلة،
  االجتهاد على مباحث األدلة، ألا من عمل اتهد.

قوله: (ومن شرط املفيت) أي اتهد، واملفيت: اسم فاعل من أفىت الرباعي، ومصدره اإلفتاء. قال يف 
  القاموس: (أفتاه يف األمر: أبانه له. والفتيا والفتوى (وتفتح) ما أفىت به الفقيه) أهـ.

  نا: املخرب عن حكم شرعي.واملراد ه
  وللمفيت شروط ال يكون صاحلاً لإلفتاء إال ا ذكر بعضاً منها.

قوله: (أن يكون عاملًا بالفقه أصًال وفرعاً، خالفًا ومذهباً) هذا الشرط األول من شروط اتهد، وإمنا 
د ما تقدم يف أول الورقات، وهو معرفة اشرتط علمه بالفقه ألنه املقصود، واملراد بالفقه هنا مسائل الفقه، وليس املرا

  األحكام الشرعية لئال يصري املعىن: أن يكون عاملاً مبعرفة األحكام وهذا غري مراد.
واملراد بقوله: أصًال وفرعاً: أي أصول الفقه وفروعه. فأصول الفقه أدلة الفقه اإلمجالية وكيفية االستفادة 

  منها وفروعه: مسائله اجلزئية.
صول الفقه يف الفقه كما يدل عليه قوله (أن يكون عاملًا بالفقه أصًال) مساحمة، ألن أصول ويف إدخال أ

الفقه ليس داخًال يف الفقه، إال إن كان يريد باألصل أمهات املسائل اليت هي كالقواعد، لكن يفوته التنبيه على 
  .)1(إن شاء اهللا معرفة أصول الفقه للمجتهد، إال أن يدخل يف قوله (كامل اآللة) كما سيأيت

قال ابن اجلوزي: (قال العلماء: من الواجب على الفقيه الالزم له طلب الوقوف على حقائق األدلة 
  .)2(وأوضاعها اليت هي مباين قواعد الشرع) أ هـ

وقوله: (وفرعاً) أي يعرف املسائل الفقهية التابعة هلذه القواعد وغريها، وليس املراد حفظها، إمنا املقصود 
  فظ مجلة منها، ليتمكن من معرفة ما يرد عليه أثناء الفتوى، إذ ال يتصور العلم جبميعها.أن حي

                                                
  .80) انظر شرح احلطاب ص1(
  .7) اإليضاح ص2(
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وقوله: (خالفًا ومذهباً) أي يشرتط يف املفيت مع علمه بالفقه وأصوله أن يكون مطلعًا على خالف 
عرفة اإلمجاع، لئال العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم، ليذهب إىل قول من أقواهلم. كما أنه البد من م

  يفيت خبالف ما أمجع عليه. فيكون قد خرق اإلمجاع.
واملراد بقوله (ومذهباً) ما يستقر عليه رأيه، وما يسوغ الذهاب إليهن ألن العلم باخلالف سبب للعلم مبا 

ملذهب ما يستقر يسوغ الذهاب إليه وهذا إن محل كالمه على اتهد املطلق. فإن محل على اتهد املقيد فاملراد با
عليه رأي إمامه. فيجب أن يكون عاملًا بقواعد مذهب إمامه، ليجتهد يف التخريج على أصوله، أو جيتهد يف 

أنه ال يشرتط علم اتهد بتفاريع الفقه، ألا إمنا  )1(ترجيح بعض أقوال إمامه على بعض، وذكر يف مجع اجلوامع
خالف ما عليه املصنف. والظاهر بعض القواعد الفقهية كما حتصل بعد االجتهاد فكيف تشرتط فيه؟! وهذا 

  تقدم. 
وقوله: (وأن يكون كامل اآللة يف االجتهاد) هذا الشرط الثاين من شروط املفيت، واملراد بكمال اآللة: 
 صحة الذهن، وجودة الفهم بعده، فيكون ما بعده شرطاً آخر. أو يريد بكمال اآللة ما ذكره بعده فيكون تفسرياً.

وهذا على أنه ال يفيت إال جمتهد، وبه قال مجع من أهل العلم، ويرى آخرون أن املفيت إذا كان متبحراً يف مذهب 
إمامه، فامها لكالمه، عاملا لراجحه من مرجوحه كفى، ولو مل يكن مستطيعًا استنباط األحكام من أدلتها، وذلك 

ظيم واسرتسال اخللق يف أهوائهم، ويضاف إىل ذلك ما ألن اشرتاط االجتهاد املطلق يف املفيت يفضي إىل حرج ع
نشاهده يف واقع األمة اإلسالمية من كثرة اجلهل بأحكام الدين يف كثري من أفرادها، وكثرة مشاغل املتخصصني يف 
أحكام الشريعة مما قد حيول بينهم وبني بلوغ درجة االجتهاد. والقضاء مع أنه مركز عظيم ال يشرتط فيه االجتهاد، 

  واهللا أعلم. )2(فليكن املفيت كالقاضي الذي ينفذ األحكام
قوله: (عارفًا مبا حيتاج إليه يف استنباط األحكام من النحو اللغة) أي: البد أن يكون اتهد عاملًا بالقدر 

من  الالزم لفهم الكالم من اللغة والنحو. أما اللغة فألن القرآن والسنة بلسان العرب وردا، فال يفهم نصوصهما
  جيهل اللغة. وأما النحو فألن املعاين ختتلف باختالف اإلعراب. فالبد من معرفة النحو واإلعراب.

  قوله: (ومعرفة الرجال) أي: رواة احلديث ليأخذ برواية املقبول منهم دون اروح.
يكون عاملاً قوله: (وتفسري اآليات الواردة يف األحكام واألخبار الواردة فيها) أي ومن شرط اتهد أن 

بنصوص الكتاب والسنة اليت هلا تعلق مبا جيتهد فيه من األحكام. فيعرف آيات األحكام وتفسريها واألحاديث 
  اليت تتعلق ا األحكام. وال يشرتط حفظها بل يكفي معرفة مظاا يف أبواا لرياجعها وقت احلاجة إليها.

                                                
  ).2/385) مجع اجلوامع (1(
ــني املـــالكي يف كتابـــه (ـــذيب ال4/212) انظـــر أعـــالم املـــوقعني (2( ــنهم ابـــن الســـبكي فيمـــا نقلـــه عنـــه حممـــد علـــي بـــن حسـ ـــرأي مجـــع مـ فـــروق) ) وقـــد رأي هـــذا ال

  .12وانظر املفيت يف الشريعة للدكتور عبد العزيز الربيعة ص 117ص2ج
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الفقه، ألن هذا الفن هو الدعامة اليت يعتمد عليها  ومن كما اآللة عند اتهد أن يكون على علم بأصول
االجتهاد، وتقدمت اإلشارة إىل ذلك. ومن شروط االجتهاد أن يكون اتهد عاملًا بالناسخ واملنسوخ لئال يعمل 

  ويفيت باملنسوخ واهللا أعلم.
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  ما يشرتط يف املستفتي
  

في الفتيا. وليس للعالم أن يقلد (ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي 
  [وقيل يقلد]).

ملا فرغ املصنف رمحه اهللا من بيان شروط املفيت شرع يف بيان ما يشرتط يف املستفيت، واملستفيت: اسم فاعل 
  من االستفتاء مبعىن طلب الفتوى، فالسني والتاء للطلب، واملراد هنا: السائل عن حكم شرعي.

يكون من أهل التقليد) أي: أهل جواز التقليد ال من أهل االجتهاد، قوله: (ومن شرط املستفيت أن 
  فيدخل فيه العامي واملتعلم الذي مل يبلغ درجة االجتهاد.

قوله: (فيقلد املفيت يف الفتيا) أي: أن املقلد جيب عليه تقليد املفيت لقصوره عن إدراك األحكام من أدلتها. 
ن السؤال املوجه إليه من املستفيت. ومعىن تقليده: قبول قوله والعمل به  وقوله (يف الفتيا) أي: يف جواب املفيت ع

كما سيأيت، وظاهر قوله يف (الفتيا) أنه يقلده يف الفتوى، وال يقلده يف الفعل، فلو رأى اجلاهل العامل يفعل فعال 
  مل جيز له تقليده فيه حىت يسأله، إذ لعله فعله ألمر مل يظهر للمقلد.

امل أن يقلد) أي: وليس للمجتهد أن يقلد غريه لتمكنه من االجتهاد إال إذا اجتهد قوله: (وليس للع
بالفعل ومل يظهر له احلكم، أو نزلت به حادثة تقتضي الفورية، فيجوز أن يقلد حينئذ للضرورة. أما إذا اجتهد 

  وأداه اجتهاده إىل حكم مل جيز له أن ينتقل عنه، ويقلد غريه من اتهدين باتفاق.
قوله: (وقيل: يقلد) هذا ثابت يف بعض النسخ. والظاهر أن اخلالف فيمن مل جيتهد، فهل له أن يقلد و 

  .)1(غريه؟ األرجح أنه ممنوع من التقليد إال يف احلالتني املذكورتني واهللا أعلم
ع الرخص واعلم أنه جيب على املستفيت أن يريد باستفتائه احلق والعمل به. فال يسأل عما ال يعين. أو يتتب

  أو يقصد إفحام املفيت، أو يقول: أفتاين غريك بكذا. أو حنو ذلك من املقاصد السيئة.
وال يستفيت إال من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، مبا يراه من انتصابه للفتيا واحرتام الناس له 

. وقيل: جيب ذلك ألن الغرض حصول وأخذهم عنه، أو خبرب عدل عنه. وينبغي أن خيتار أوثق املفتني علماً وورعاً 
  .)2(ظن اإلصابة، وهي إىل األفضل أقرب، واهللا أعلم

                                                
  .216) انظر غاية املرام ص1(
  .56) انظر األصول من علم األصول ص2(
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  التقلـــيد
  

يسمى تقليدًا، ومنهم من  �(والتقليد: قبول قول القائل بال حجة. فعلى هذا قبول قول النبي 
ن يقول كا �قال: التقليد: قبول قول القائل وأنت ال تدري من أين قاله. فإن قلنا: إن النبي 

  بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدًا).
  ملا بّني املصنف أن اتهد ال يقلد بني حقيقة التقليد.

والتقليد لغة: وضع الشيء يف العنق حميطاً به. وذلك الشيء (قالدة) واجلمع (قالئد) ويطلق على تفويض 
  األمر إىل الشخص كأن األمر جعل يف عنقه كالقالدة.

  رفه بقوله: (قبول قول القائل بال حجة) أي بال حجة يذكرها القائل للسائل.واصطالحاً ع
 �يسمى تقليداً) أي: فعلى هذا التعريف يكون قبول قول النيب  �قوله (فعلى هذا قبول قول النيب 

ان) يذكر احلكم، وال يذكر دليل احلكم، لكن جاء عن املصنف يف (الربه �تقليداً النطباق التعريف عليه، ألنه 
خالف ذلك، فإنه قال: (وذهب بعضهم إىل أن التقليد قبول قول القائل بال حجة، ومن سلك هذا املسلك منع 

. ويظهر أن من أطلق عليه تقليدًا قصد ااز )1(تقليدًا فإنه حجة يف نفسه) أ هـ �أن يكون قبول قول النيب 
  .)2() أ هـل فال مشاحة يف اللفظوإن مسي ذلك تقليداً بعرف االستعماوالتوسع، قال اآلمدي: ( 

قوله: (ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل وأنت ال تدري من أي قاله) أي ال تعرف مأخذه. وهذا 
  خيرج أخذ القول مع معرفة دليله فهذا اجتهاد.

ولو قيل يف تعريفه هو: (اتباع من ليس قوله حجة) لكان أخصر وأمشل وأوضح. ألن معظم األصوليني 
  .)3(خصصوا حدودهم بالقول، وال معىن لالختصاص به، فإن االتباع يف األفعال املبينة كاالتباع يف األقوال

فليس تقليدًا ألنه اتباع للحجة، وكذا اتباع أهل اإلمجاع ألن اإلمجاع حجة،  �وخيرج به اتباع الرسول 
  وكذا اتباع قول الصحايب على القول بأنه حجة.

كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً) هذا تفريع على احلد   �النيب قوله: (فإن قلنا: إن 
جيوز له أن حيكم بالقياس أي: جيتهد وال يقتصر على  �الثاين الذي ذكره للتقليد. وهو أننا إذا قلنا إن الرسول 

  .)4(لربهانالوحي، وليس املراد خصوص القياس، بل املراد جواز مطلق االجتهاد كما عّرب يف ا

                                                
  ).2/888) الربهان (1(
  ).4/227) اإلحكام (2(
  ).2/562) انظر الشرح الكبري (3(
  ).2/888) انظر الربهان (4(
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قوله: (فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً) أي: ألننا ال نعلم مأخذ قوله من االجتهاد أو من الوحي، وإن 
قلنا إنه ال جيوز له أن جيتهد فال يسمى قبوله تقليداً، ألنا نعلم أن ما يقوله يقوله عن وحي. فال ينطبق عليه هذا 

  التعريف.
  جتهاد، وال يسمى قبول قوله تقليداً كما تقدم.جيوز له اال �والصحيح أن الرسول 

 �مثل قصة اجتهاده  )1(أما االجتهاد يف أمر الدنيا فهو جائز وواقع باإلمجاع، كما  حكاه ابن حزم وغريه
وطريق املشاورة:  )3(����وشاورهم في األمر����وأما أمر الشرع فعلى أصح األقوال لقوله تعاىل:  )2(يف تأبري النخل
لقول العباس يف قوله: (إال األذخر) كما  �وكما يف رجوعه  )4(ه قد وقع كما يف قصة أسارى بدراالجتهاد. وألن

  تقدم يف مباحث االستثناء يف باب التخصيص، ولو كان ذلك بوحي مل يتغري، فدل على أنه باجتهاد واهللا أعلم.
  

                                                
  ).255) وإرشاد الفحول (ص2/703() انظر األحكام البن حزم 1(
  .2363) أخرجه مسلم رقم 2(
  .159) سورة آل عمران، آية: 3(
  .1763) أخرجه مسلم رقم 4(
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  االجتهـــاد
كان كامل اآللة في االجتهاد  (وأما االجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إن 

فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وٕان اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: 
كل مجتهد في الفروع مصيب. وال يجوز أن يقال: كل مجتهد في األصول [الكالمية] 
مصيب، ألن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضاللة من النصارى والمجوس والكفار 

"من اجتهد فأصاب  �دين. ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبًا قوله والملح
خّطا المجتهد تارة  �فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد". وجه الدليل: أن النبي 

  وصوبه أخرى [واهللا سبحانه أعلم]).
ه شروطه ذكر تعريف ملا تكلم عن التقليد وشروط اتهد، وأن االجتهاد جيب على من اجتمعت في

واستفراغ الوسع إلدراك أمر شاق. وال يستعمل إال  )1(االجتهاد، ألن االجتهاد يقابل التقليد. وهو لغة: بذل اجلهد
  فيما فيه مشقة. تقول: اجتهد يف محل الصخرة. وال تقول: اجتهد يف محل العصا.

  .)2(الواو: الطاقة والقوةواصطالحاً عرفه بقوله: (بذل الوسع يف بلوغ الغرض) والوسع: بضم 
وهذا تعريف عام، هو التعريف اللغوي أقرب، فالبد من تقييده باحلكم الشرعي، ألن املراد البحث يف 
االجتهاد الذي هو طريق إلثبات حكم شرعي. فيكون املراد بالغرض: احلكم الشرعي املطلوب. ولو قيده بالفقيه 

فياً، كما يف مجع اجلوامع، ألن الفقيه ال يتكلم إال يف األحكام وقال: بذل الفقيه وسعه لبلوغ الغرض لكان كا
  الشرعية. وللمجتهد شروط تقدم أكثرها يف الكالم على املفيت.

قوله: (فاتهد إن كان كامل اآللة يف االجتهاد . . ) أي: حمصًال جلميع آالت االجتهاد كما تقدم بيانه، 
مراده اتهد املطلق. ألنه هو الذي يكون كامل اآللة، ويكون بذلك  فيكون مستقال مبعرفة األحكام. والظاهر أن

وإن مل يتقدم هلما ذكر، وإن كان الذي يظهر جريان احلكم املذكور  )3(احرتز من جمتهد املذهب وجمتهد الفتوى
مل فيهما، أو يكون لدفع توهم بعض املساحمة يف بعض شروط االجتهاد، وعلى كل فلو أسقط قوله (إن كان كا

  اآللة) لكان أوىل واهللا أعلم.
قوله: (فإن اجتهد يف الفروع) املراد ا املسائل الفقهية الظنية اليت ليس فيها دليل قاطع. ألن هذا هو 

  موضع االجتهاد.

                                                
  ) مادة (جهد).3/133) اجلهد بالضم اجليم: الطاقة. وبفتحها: املشقة. انظر اللسان (1(
  ).2/659) املصباح املنري (2(
جتهــاد. وجمتهــد املــذهب هــو العــامل مبــذهب إمامــه املــتمكن مــن ختــريج مــا مل يــنص عليــه إمامــه علــى منصوصــه وجمتهــد ) اتهــد املطلــق مــن تــوفرت فيــه شــروط اال3(

  ].4/212الفتوى. من قصر اجتهاده على ما صح عن إمامه ومل يتمكن من ختريج غري املنصوص [انظر أعالم املوقعني 
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قوله: (فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد) املراد باإلصابة أن يوافق ما أداه إليه 
يف الواقع. وقوله: (أجران) أي: نصيبان من الثواب يعلمهما اهللا كمية وكيفية: أجر على  اجتهاده ما هو احلكم

اجتهاده، وأجر على إصابته احلق، لكونه سّن سنة يقتدي ا فيتبعه املقلدون، ويظهر احلق. وإن اجتهد وأخطأ 
  جتهاد.فله أجر واحد على اجتهاده، وخطؤه مغفور له، ألنه غري مقصود إال إن قصر يف اال

وهذا هو القول الصحيح يف املسألة، أنه ليس كل جمتهد نصيباً، بل املصيب واحد، ومن عداه خمطئ. 
  وهو قول مالك وأيب حنيفة يف قول، والشافعية واحلنابلة.

قوله: (ومنهم من قال: كل جمتهد يف الفروع مصيب) هذا القول الثاين يف املسألة، وهو قول آخر أليب 
  فعية وبعض املالكية وبعض املتكلمني. فيكون له على هذا القول أجران.حنيفة وبعض الشا

ومنشأ اخلالف هل هللا تعاىل يف كل واقعة حكم معني يف نفس األمر قبل اجتهاد اتهد؟ أو ليس له 
حكم معني، وإمنا احلكم فيها ما وصل إليه اتهد باجتهاده؟ فأصحاب حكمه ما أدى إليه اجتهاد اتهد، فما 

  غلب على ظنه فهو حكم اهللا.
وقال اجلمهور: إن هللا تعاىل يف كل مسألة حكمًا معينًا قبل االجتهاد فمن وافقه فهو مصيب، ومن مل 

  يوافقه فهو خمطئ.
قوله: (وال جيوز أن يقال: كل جمتهد يف األصول الكالمية مصيب) املراد باألصول الكالمية: مسائل 

. وهو ما أحدثه املتكلمون يف أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق اليت العقيدة املنسوبة إىل علم الكالم
. واملعىن: أنه ال يصح أن يقال كل من اجتهد يف أمور العقائد )1(ابتكروها وأعرضوا ا عما جاء يف الكتاب والسنة

ضهم ال يعتد فهو مصيب. بل املصيب واحد، ومن عداه خمطئ، وقد نقل بعضهم اإلمجاع على ذلك. وخمالفة بع
  .))2ا

قوله: (ألن ذلك يؤدي إىل تصويب أهل الضاللة من النصارى واوس والكفار وامللحدين) هذا تعليل ملا 
تقدم. أي: ألن هذا القول يؤدي إىل تصويب من أخطأ من أهل الضاللة. وأن كل ما أدى إليه اجتهادهم فهو 

  لباطل فهو باطل.موافق ملا هو احلق. وتصويبهم باطل. وما أدى إىل ا
  وقوله: (أهل الضاللة) أي: أهل الباطل.

وقوله: (من النصارى) وهم من ينتسبون يف ديانتهم إىل شريعة عيسى عليه السالم. وأصلها دين منـزل من 
اهللا. لكنها حرفت وبدلت. وهم يقولون بالتثليث. ومعناه: أن اهللا عندهم ثالثة: اإلله األب. واإلله االبن، واإلله 

  روح القدس. تعاىل اهللا عما يقولون.ال

                                                
  .50) فتح رب الربية بتلخيص احلموية البن عثيمني ص1(
  .323انظر غابة املرام ص) 2(
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وقوله: (واوس) هم قوم يعبدون النور والنار، والظلمة والشمس والقمر ويزعمون أن للكون إهلني. 
  أحدمها: النور. والثاين:الظلمة.

وقوله: (والكفار) مجع كافر. والكفر: كفر أكرب خمرج من امللة. وهو كفر التكذيب، وكفر االستكبار، 
  .)1(عراض، وكفر الشك، وكفر النفاق. وكفر أصغر ال خيرج من امللة. ويتناول مجيع املعاصيوكفر اإل

  وقوله: (وامللحدين) مفرده: ملحد وهو من كفر باألديان كلها.
: "من اجتهد فأصاب فله أجران . . �قوله: (ودليل من قال: ليس كل جمتهد يف الفروع مصيباً. قوله 

ل به القائلون بأنه ليس كل جمتهد يف الفروع مصيباً. هذا احلديث. ووجه الداللة: أن أي من مجلة ما استد )2(إخل"
جعل اتهدين قسمني: قسمًا مصيباً. وقسمًا خمطئاً، ولو كان كل منهم مصيبًا مل يكن هلذا التقسيم  �الرسول 

  معىن، واهللا أعلم. وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
  

                                                
  .252) انظر تفصيل ذلك يف كتاب (الغلو يف الدين) ص1(
  عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه واللفظ املذكور مل أقف يف الكتب الستة. 1716ومسلم برقم  6919) رواه البخاري برقم 2(
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  ملراجـــعأمســاء ا
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 هـ حتقيق د. موفق بن عبد القادر. ط األوىل.428

هـ (ومعها 620روضة الناظر وجنة املناظر. ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي املتوىف سنة  )47
 هـ.1342ا نزهة اخلاطر العاطر) لعبد القادر بن بدران. املطبعة السلفية مبصر شرحه
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هـ. حتقيق حممد حميي 275سنن أيب داود. أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاين املتوىف سنة  )48
 الدين عبد احلميد. املكتبة العصرية.

هـ حتقي حممد فؤاد عبد 275ين املتوىف سنة سنن ابن ماجه. أليب عبد اهللا حممد بن يزيد من ماجه القزوي )49
 الباقي. طباعة مصطفى البايب احلليب. مصر.

هـ. حتقيق 289سنن الرتمذي (جامع الرتمذي) أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي املتوىف سنة  )50
 قاهرة.حممد أمحد شاكر وتكملة حممد فؤاد عبد الباقي وراجعه إبراهيم عطوة. الناشر دار احلديث بال

هـ باعتناء عبد الفتاح أبو 303سنن النسائي. أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي املتوىف سنة  )51
هـ. وهي مصورة عن الطبعة األوىل املصرية يف القاهرة 1406غدة. الطبعة األوىل املفهرسة دار البشائر بريوت 

هـ. وحاشية أيب 911بكر السيوطي املتوىف سنة هـ. مع شرح احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب 1348
 هـ.1138احلسن نور الدين بن عبد اهلادي السندي احلنفي املتوىف سنة 

هـ.حتقيق األلباين. 287السنة للحافظ أيب بكر عمر بن أيب عاصم الضحاكنب خملد الشيباين املتوىف سنة  )52
 املكتب اإلسالمي.

هـ حتقيق جمموعة من 74هللا بن أمحد بن قامياز الذهيب املتوىف سنة سري أعالم النبالء. لشمس الدين أيب عبد ا )53
 هـ.1402األساتذة بإشراف شعيب األرناؤوط. مؤسسة الرسالة بريوت 

هـ. حتقيق 684شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول. لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف املتوىف سنة  )54
 هـ.1393ت األزهرية. ودار الفكر طه عبد الرؤوف سعد . . طبعة مكتبة الكليا

هـ. مراجعة خليل امليس. 676شرح صحيح مسلم. حملي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي املتوىف سنة  )55
 دار القلم بريوت.

هـ على شرح اجلالل احمللي املتوىف سنة 922شرح العبادي. أمحد بن قاسم العبادي الشافعي املتوىف سنة  )56
864 امش (إرشاد الفحول للشوكاين). دار املعرفة يف بريوت.هـ. على الورقات 

شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب. للقاضي عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي املتوىف سنة  )57
هـ. دار 816هـ. وحاشية الشريف اجلرجاين املتوىف سنة 791هـ. وامشه حاشية التفتازاين املتوىف سنة 756

 الكتب العلمية بريوت.

شرح الكوكب املنري. حملمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار املتوىف سنة  )58
هـ حتقيق حممد الزحيلي ونزيه محاد. طبع مركز البحث العلمي مبكة. جامعة أم القرى. الطبعة األوىل 972

 هـ.1408

بد القوي بن عبد الكرمي بن سعيد الطويف احلنبلي شرح خمتصر الروضة. لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن ع )59
 هـ. حتقيق د. عبد اهللا الرتكي. مؤسسة الرسالة.716املتوىف سنة 
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هـ. املطبعة السلفية ومكتبتها. مصر. 864شرح الورقات. جلالل الدين حممد بن أمحد احمللي املتوىف سنة  )60
 وينظر طبعة مكتبة الرياض احلديثة بالرياض.

هـ حتقيق أمحد عبد الغفور عطار. مطابع دار الكتاب 393ل بن محاد اجلوهري املتوىف سنة الصحاح إلمساعي )61
 هـ.1377العريب بالقاهرة 

 صحيح البخاري. اعتين به د. مصطفى ديب البغا. دار ابن كثري ودار اليمامة يف بريوت ودمشق. )62

هـ حتقيق حممد فؤاد عبد 261ة صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري املتوىف سن )63
 الباقي. دار إحياء الرتاث العريب.

هـ خرج أحاديثه حممد ناصر 695صفة الفتوى واملفيت واملستفيت ألمحد بن محدان احلراين احلنبلي املتوىف سنة  )64
 هـ.1397الدين األلباين. املكتب اإلسالمي بدمشق الطبعة الثالثة 

 هـ.1408ة امليداين. دار القلم بدمشق الطبعة الثالثة ضوابط املعرفة لعبد الرمحن حسن حبنك )65

هـ وأكمله ولده أبو زرعة 806طرح التثريب يف شرح التقريب أليب الفضل عبد الرحيم العراقي املتوىف سنة  )66
 هـ. دار إحياء الرتاث العريب.826أمحد بن عبد الرحيم املتوىف سنة 

هـ حتقيق أمحد سري 458حلسني الفراء احلنبلي املتوىف سنة العدة يف أصول الفقه. للقاضي أيب يعلى حممد بن ا )67
 هـ.1410املباركي ط الثانية 

غاية املرام يف شرح مقدمة اإلمام. أليب العباس أمحد بن حممد بن زكري التلمساين املالكي املتوىف سنة  )68
 هـ. دراسة وحتقيق األخ/ خالد بن شجاع العتييب (رسالة ما جستري).899

هـ طبعة مصطفى البايب 926ح لب األصول. لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري املتوىف سنة غاية الوصول شر  )69
 هـ.1360احلليب مبصر 

 فتاوى العز بن عبد السالم. عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم عبد الرمحن بن عبد الفتاح. دار املعرفة. )70

هـ. علق على 852ملتوىف سنة فتح الباري شرح صحيح البخاري. ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ا )71
 األجزاء الثالثة األوىل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء بالرياض.

هـ. منشورات دار 395الفروق يف اللغة. أليب هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري املتوىف بعد سنة  )72
 اآلفاق اجلديدة ببريوت.

هـ حتقيق بشري حممد عيون. الناشر: 751لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن قيم اجلوزية املتوىف  الفوائد )73
 هـ.1407مكتبة دار البيان. الطبعة األوىل 

هـ والرجوع إىل (ترتيب القاموس) 817القاموس احمليط د الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي املتوىف سنة  )74
 . دار الكتب العلمية. ودار املعرفة. بريوت.لألستاذ. الطاهر أمحد الزاوي



  141

هـ 954قرة العني يف شرح ورقات إمام احلرمني للشيخ حممد بن حممد الرعيين املعروف باحلطاب املتوىف سنة  )75
 دار ابن خزمية. ومطبوع امش (لطائف اإلشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات) طباعة احلليب.

هـ مطبعة 728تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية املتوىف سنة القواعد النورانية الفقهية ل )76
 هـ.1370السنة احملمدية بالقاهرة 

القواعد والفوائد األصولية أليب احلسن علي بن حممد بن عباس احلنبلي الشهري بابن اللحام املتوىف سنة  )77
 هـ.1375هرة هـ حتقيق حممد حامد الفقي مطبعة السنة احملمدية بالقا803

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم الزدوي، لعالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري املتوىف سنة  )78
 هـ الناشر دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة.730

هـ طبعة دار صادر 711لسان العرب جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري املتوىف سنة  )79
 هـ14بريوت 

اإلشارات. شرح منظومة العمريطي للورقات. لعبد احلميد بن حممد بن علي قدس. طباعة مصطفى لطائف  )80
 هـ.1369البايب احلليب 

هـ. حتقيق يوسف املرعشلي 476اللمع يف أصول الفقه أليب إسحاق إبراهيم بن علي الريازي املتوىف سنة  )81
 هـ.1405األوىل ومعه كتاب (ختريج أحاديث اللمع). عامل الكتب ببريوت. الطبعة 

هـ. مجع 748جمموع الفتاوى لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين املتوىف سنة  )82
 هـ.1381وترتيب عبد الرمحن بن قاسم الطبعة األوىل بالرياض 

توىف سنة احملصول يف علم األصول لفخر الدين أيب عبد اهللا بن حممد بن عمر بن حسن الرازي الشافعي امل )83
 هـ.1399هـ، حتقيق طه جابر العلواين، نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض 606

خمتصر الروضة وقد طبع باسم (البلبل يف أصول الفقه) لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن عبد القوي الطويف  )84
 هـ، مكتبة اإلمام الشافعي بالرياض.716املتوىف سنة 

ني. لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن القيم اجلوزية املتوىف سنة مدارج السالك )85
 هـ حتقيق حممد حامد الفقي. دار الكتاب العريب. بريوت.751

هـ 1346املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل. لعبد القادر بن أمحد املعروف بابن بدران املتوىف سنة  )86
 هـ.1405ي مؤسسة الرسالة ببريوت الطبعة الثالثة حتقيق د. عبد اهللا الرتك

هـ. ط اجلامعة 1393مذكرة أصول الفقه للشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي املتوىف سنة  )87
 اإلسالمية باملدينة النبوية.

شر املسائل املشرتكة بني أصول الفقه. وأصول الدين، حملمد العروسي عبد القادر (معاصر). دار حافظ للن )88
 هـ.1410والتوزيع، الطبعة األوىل 
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 هـ دار صادر.505املستصفى من علم أصول الفقه أليب حامد بن حممد الغزايل املتوىف سنة  )89

 هـ، دار صادر.241مسند اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل املتوىف سنة  )90

 هـ.1384القاهرة  املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية. حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد. مطبعة املدين )91

هـ حتقيق 794املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر. لبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي املتوىف سنة  )92
 هـ.1404محدي عبد ايد السلفي. دار األرقم الكويت. الطبعة األوىل 

 ��1408طبعة الثانية معجم لغة الفقهاء. وضع حممد رواس قلعة جي، حامد صادق قنييب جار النفائس. ال )93

هـ. حتقيق عبد 620املغين شرح خمتصر اخلرقي. ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي املتوىف سنة  )94
 هـ.1409اهللا الرتكي وعبد الفتاح احللو. هجر للطباعة والنشر الطبعة األوىل 

محد املعروف بالشريف التلمساين مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول. أليب عبد اهللا حممد بن أ )95
 هـ.1403هـ، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية بريوت 771املتوىف سنة 

هـ. حتقيق حممد حسن هيتو. 505املنخول من تعليقات األصول. أليب حامد بن حممد الغزايل املتوىف سنة  )96
 هـ.1400دار الفكر بدمشق الطبعة الثانية 

 ز يف املنـزل للتعبد واإلعجاز. للشنقيطي. رسالة مطبوعة ضمن اجلزء العاشر من أضواء البيان.منع جواز اا )97

 هـ حتقيق عبد ايد تركي. 474املنهاج يف ترتيب احلجاج. أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي املتوىف سنة  )98

هـ تعليق 790املتوىف سنة املوافقات يف أصول الشريعة. أليب إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب  )99
 عبد اهللا دراز. دار املعرفة بريوت.

هـ. 1393نثر الورود على مراقي السعود. للشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي املتوىف سنة  )100
 هـ.1415حتقيق وإكمال تلميذه حممد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي. توزيع دار املنارة. الطبعة األوىل 

رح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر. لشهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر نزهة النظر ش )101
 هـ طبع املكتبة العلمية.852العسقالين املتوىف سنة 

 هـ.1405النسخ يف دراسات األصوليني. نادية شريف العمري. مؤسسة الرسالة. الطبعة األوىل  )102

هـ دار الكتب 1345مد بن جعفر الكتاين املتوىف سنة نظم املتناثر من احلديث املتواتر. أليب عبد اهللا حم )103
 السلفية مبصر. الطبعة الثانية.

هـ. 852النكت على كتاب ابن الصالح. أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين املتوىف سنة  )104
 هـ.1408حتقيق ربيع بن هادي عمري. دار الراية. الطبعة الثانية 

105(  .د الدين أيب السعادات املبارك بان حممد املعروف بابن األثري اجلزري النهاية يف غريب احلديث واألثر
 هـ.1383هـ حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممود الطناحي. املكتبة اإلسالمية. الطبعة األوىل 606املتوىف سنة 
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باري. هـ حتقيق حممد أشرف علي املل597نواسخ القرآن أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي احلنبلي املتوىف  )106
 طبع الس العلمي إلحياء الرتاث اإلسالمي باملدينة النبوية.

 الواضح يف أصول الفقه. حممد بن سليمان األشقر (معاصر) الدار السلفية. الكويت. )107

 عدد من املخطوطات للورقات. )108
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